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Επιτελική Σύνοψη  

Στην παρούσα εργασία γίνεται μία προσπάθεια εντοπισμού, καταγραφής και 

μελέτης περιπτώσεων Ηλεκτρονικής Συμμετοχής σε εθνικό, περιφερειακό και 

τοπικό επίπεδο στην Ευρώπη. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, 

πραγματοποιήθηκε αρχικά μία εκτενής βιβλιογραφική επισκόπηση στα διαθέσιμα 

μοντέλα προσδιορισμού και αξιολόγησης καλών πρακτικών στον τομέα 

Ηλεκτρονικής Συμμετοχής με απώτερο σκοπό την επιλογή του καταλληλότερου για 

την περαιτέρω ανάλυση των περιπτώσεων Ηλεκτρονικής Συμμετοχής. Τα διαθέσιμα 

μοντέλα προσδιορισμού και αξιολόγησης καλών πρακτικών στον τομέα 

Ηλεκτρονικής Συμμετοχής παρουσιάστηκαν αναλυτικά, καταγράφοντας τις 

σημαντικότερες πτυχές οι οποίες πρέπει να αξιολογηθούν για κάθε πρωτοβουλία 

Ηλεκτρονικής Συμμετοχής, συνδυάζοντας έννοιες τόσο από τον τομέα 

Ηλεκτρονικής Συμμετοχής όσο και από την περιοχή αξιολόγησης καλών 

πρακτικών. Επίσης, παρουσιάστηκαν και αξιοσημείωτα μοντέλα από τον τομέα 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αφού ο τομέας αυτός παρουσιάζει αρκετά κοινά 

χαρακτηριστικά με τον τομέα Ηλεκτρονικής Συμμετοχής. 

Το μοντέλο καλών πρακτικών Ηλεκτρονικής Συμμετοχής (Framework for 

eParticipation Good Practice) που υλοποιήθηκε στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής 

Μελέτης Ηλεκτρονικής Συμμετοχής (European eParticipation study) καθώς και οι 

δυο φόρμες καταγραφής, η συνοπτική και η λεπτομερές, υιοθετήθηκαν στα 

πλαίσια της εργασίας.   

Η συνοπτική φόρμα καταγραφής χρησιμοποιήθηκε για την καταγραφή των 

περιπτώσεων Ηλεκτρονικής Συμμετοχής που εντοπίστηκαν με τη βοήθεια δυο 

μεθόδων: α) εντοπισμός περιπτώσεων Ηλεκτρονικής Συμμετοχής οι οποίες έχουν 

ήδη καταγραφεί ως καλές πρακτικές σε Ευρωπαϊκούς και εθνικούς διαγωνισμούς 

και β) εντοπισμός περιπτώσεων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μέσω διαδικτυακής 

αναζήτησης (desktop research) είτε με τη βοήθεια λέξεων – κλειδιά είτε μέσω 

βάσεων δεδομένων.  

Συνολικά, εντοπίστηκαν και καταγράφηκαν 196 περιπτώσεις Ηλεκτρονικής 

Συμμετοχής σε 19 χώρες, από τις οποίες οι 17 είναι κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ενώ οι άλλες δυο είναι χώρες που ανήκουν γεωγραφικά στην Ευρώπη.  Οι 

εντοπιζόμενες περιπτώσεις Ηλεκτρονικής Συμμετοχής δραστηριοποιούνται σε 

εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο ενώ είναι διαθέσιμες σε 21 διαφορετικές 

γλώσσες.  
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Στη συνέχεια, ακολουθήθηκε συγκεκριμένη μεθοδολογία για την πραγματοποίηση 

ερευνητικής επισκόπησης (survey research) στις εντοπιζόμενες περιπτώσεις 

Ηλεκτρονικής Συμμετοχής με σκοπό την περαιτέρω μελέτη και ανάλυσή τους.  

Κατά τη μελέτη και ανάλυση των περιπτώσεων Ηλεκτρονικής Συμμετοχής, 

προέκυψαν αξιοσημείωτα συμπεράσματα. Η εναρμόνιση των περιπτώσεων 

Ηλεκτρονικής Συμμετοχής με το εξωτερικό περιβάλλον στο οποίο υλοποιούνται 

καθώς και η δέσμευση των κυβερνήσεων, πολιτικών και εκλεγμένων 

αντιπροσώπων στις περιπτώσεις Ηλεκτρονικής Συμμετοχής αποτελούν κρίσιμους 

παράγοντες για την επιτυχή τους υλοποίηση. Η δέσμευση των κυβερνήσεων, 

πολιτικών και εκλεγμένων αντιπροσώπων στις περιπτώσεις Ηλεκτρονικής 

Συμμετοχής ενισχύουν με τη σειρά τους τη διαφάνεια και αυξάνουν την 

εμπιστοσύνη των πολιτών να συμμετέχουν στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. 

Επίσης, η εμπιστοσύνη των πολιτών και κατ’ επέκταση η ενεργή συμμετοχή των 

πολιτών εξασφαλίζεται μέσω της παροχής ευκολόχρηστων εργαλείων και 

εφαρμογών καθώς και μέσω της επίλυσης θεμάτων ασφάλειας και ιδιωτικότητας. 

Επιπλέον, η επιτυχής υλοποίηση των περιπτώσεων Ηλεκτρονικής Συμμετοχής 

εξαρτάται από τη δημοσιότητα και τις ενέργειες διάχυσης που πραγματοποιούνται 

κατά την υλοποίησή τους.  

Με βάση τα αποτελέσματα της ερευνητικής επισκόπησης, συγκεκριμένοι δείκτες για 

κάθε κριτήριο του μοντέλου καλών πρακτικών Ηλεκτρονικής Συμμετοχής 

(Framework for eParticipation Good Practice) που υλοποιήθηκε στα πλαίσια της 

Ευρωπαϊκής Μελέτης Ηλεκτρονικής Συμμετοχής (European eParticipation study) 

έχουν προταθεί. Τα κριτήρια αυτά σε συνδυασμό με τους προτεινόμενους δείκτες 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον χαρακτηρισμό των περιπτώσεων 

Ηλεκτρονικής Συμμετοχής ως καλές πρακτικές. Δυο περιπτώσεις Ηλεκτρονικής 

Συμμετοχής έχουν αναλυθεί χρησιμοποιώντας τα προαναφερθέντα κριτήρια και 

έχουν χαρακτηριστεί ως καλές πρακτικές. Ωστόσο, λόγω του γεγονότος ότι 

παρόμοιοι δείκτες δεν έχουν εντοπιστεί στη διαθέσιμη βιβλιογραφία και οι 

συγκεκριμένοι αποτελούν απόρροια της ερευνητικής επισκόπησης της παρούσας 

διπλωματικής εργασίας δημιουργείται η επιτακτική ανάγκη για περαιτέρω 

τεκμηρίωση τους είτε αναλύοντας μεγαλύτερο αριθμό περιπτώσεων Ηλεκτρονικής 

Συμμετοχής είτε χρησιμοποιώντας τα κριτήρια αυτά για τον χαρακτηρισμό 

μεγαλύτερου αριθμού περιπτώσεων Ηλεκτρονικής Συμμετοχής ως καλές 

πρακτικές.  

Τέλος, η παρούσα διπλωματική εργασία βασισμένη στα αποτελέσματα της 

ερευνητικής επισκόπησης εισηγείται προτάσεις για μελλοντική υιοθέτηση από τις 

περιπτώσεις Ηλεκτρονικής Συμμετοχής.  
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1. Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο αυτό δίνεται η περιγραφή του προβλήματος που εξετάζεται στην 

παρούσα διπλωματική εργασία, προσδιορίζοντας το εύρος και τους στόχους της 

μελέτης. Τέλος, παρουσιάζεται η δομή της διπλωματικής εργασίας.  

1.1. Περιγραφή του προβλήματος  

Η συμμετοχή των πολιτών στις αποφάσεις των κυβερνήσεων τους αποτελεί το 

θεμέλιο λίθο της δημοκρατίας (Arnstein, 1969). Ωστόσο, οι κυβερνήσεις, τα 

τελευταία χρόνια, αντιμετωπίζουν μία αυξανόμενη αδιαφορία καθώς και μία 

αδράνεια των πολιτών προς τις επίσημες πολιτικές διαδικασίες (Kalampokis et al., 

2008). Η αύξηση της εμπιστοσύνης των πολιτών και κατ’ επέκταση η συμμετοχή 

τους στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση των 

νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) (Macintosh, 2004 και 

Kalampokis et al., 2008) οδηγώντας στη εμφάνιση του τομέα Ηλεκτρονικής 

Συμμετοχής (eParticipation field). Η Ηλεκτρονική Συμμετοχή των πολιτών στη 

διαμόρφωση πολιτικών και η συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων αποκτά 

ολοένα και περισσότερο ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια αφού, οι κυβερνήσεις 

επιδιώκουν την αύξηση της συμμετοχής των πολιτών έτσι ώστε να βελτιωθεί η 

αποδοτικότητα, η νομιμότητα και η αποδοχή των πολιτικών διαδικασιών (Sanford 

and Rose, 2007). Αν και βρίσκεται ακόμη σε πρωταρχικά στάδια, έχουν σημειωθεί 

αξιόλογες προσπάθειες, ειδικότερα στον τομέα των ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων 

(e-consultations) (Polland, 2001), για την αύξηση της εμπιστοσύνης των πολιτών 

προς τις κυβερνήσεις και κατ’ επέκταση για την αύξηση του ενδιαφέροντός τους 

για ενεργή συμμετοχή τους στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων μέσω 

πρωτοβουλιών Ηλεκτρονικής Συμμετοχής.  

Ωστόσο, λόγω της εξελικτικής φύσης του τομέα Ηλεκτρονικής Συμμετοχής δεν 

παρουσιάζεται ακόμη στη βιβλιογραφία μία στοιχειοθετημένη προσπάθεια 

εντοπισμού βέλτιστων πρακτικών στο τομέα Ηλεκτρονικής Συμμετοχής (Macintosh, 

2004). Οργανωμένες προσπάθειες για την υλοποίηση μοντέλων αξιολόγησης 

βέλτιστων πρακτικών Ηλεκτρονικής Συμμετοχής (Macintosh και Whyte, 2006) 

βρίσκονται και αυτές σε αρχικά στάδια. Επίσης, στη βιβλιογραφία παρουσιάζεται 

ένα κενό ως προς την προσπάθεια ορισμού του τι αποτελεί μία βέλτιστη πρακτική 

Ηλεκτρονικής Συμμετοχής. Γενικά, οι βέλτιστες πρακτικές ορίζονται ως εισηγήσεις 

σχετικά με τις διαδικασίες και τις τεχνικές για τη χρήση ή υλοποίηση προϊόντων και 

υπηρεσιών καθώς και ως μια μέθοδος για τη διεκπεραίωση μιας επιχειρησιακής 

λειτουργίας ή διαδικασίας η οποία θεωρείται καλύτερη από όλες τις ήδη γνωστές 
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μεθόδους. Η εξέταση των βέλτιστων πρακτικών Ηλεκτρονικής Συμμετοχής είναι 

ιδιαίτερα σημαντική αφού χρήσιμα συμπεράσματα μπορούν να εξαχθούν από 

αυτές. Προβλήματα προς αποφυγήν, χρήσιμες συμβουλές, διδάγματα καθώς και 

εμπόδια τα οποία μπορούν να προκύψουν και μεθόδους επίλυσης τους μπορούν να 

διευκολύνουν την υλοποίηση παρόμοιων πρωτοβουλιών Ηλεκτρονικής 

Συμμετοχής.  

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι ο όρος βέλτιστες πρακτικές υπονοεί ότι οι 

πρωτοβουλίες Ηλεκτρονικές Συμμετοχής οι οποίες θεωρούνται βέλτιστες είναι οι 

καλύτερες που έχουν υλοποιηθεί ή που μπορούν να υλοποιηθούν σε παρόμοια 

περιβάλλοντα. Αντίθετα, ο όρος καλές πρακτικές υπονοεί πρωτοβουλίες οι οποίες 

είναι συγκριτικά καλύτερες από κάποιες άλλες. Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας 

ο όρος «καλές πρακτικές» θα χρησιμοποιείται αντί για τον όρο «βέλτιστες 

πρακτικές».  

1.2. Εύρος της μελέτης 

Στο πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας εξετάζονται μοντέλα 

προσδιορισμού και αξιολόγησης καλών πρακτικών Ηλεκτρονικής Συμμετοχής τα 

οποία εφαρμόζονται είτε σε όλες τις περιοχές Ηλεκτρονικής Συμμετοχής είτε σε 

συγκεκριμένες περιοχές, παραδείγματος χάρη ηλεκτρονικές διαβουλεύσεις.   

Όσον αφορά τον εντοπισμό, την καταγραφή και τη μελέτη περιπτώσεων 

Ηλεκτρονικής Συμμετοχής η παρούσα διπλωματική εργασία επικεντρώνεται στα 

γεωγραφικά σύνορα της Ευρώπης είτε σε εθνικό, είτε σε περιφερειακό ή τοπικό 

επίπεδο. Πρωτοβουλίες Ηλεκτρονικής Συμμετοχής σε ευρωπαϊκό, διεθνές ή εθνικό 

επίπεδο που υλοποιούνται στις υπόλοιπες χώρες του κόσμου είναι εκτός των 

πλαισίων της παρούσας μελέτης.  

 

1.3. Στόχοι της εργασίας  

Πρωταρχικός στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη και 

κατανόηση των περιπτώσεων που έχουν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα στον τομέα 

Ηλεκτρονικής Συμμετοχής έτσι ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα τα οποία θα 

διευκολύνουν μεταγενέστερες έρευνες. Οι επιμέρους στόχοι οι οποίοι θα 

οδηγήσουν στην επίτευξη του πρωταρχικού στόχου είναι: 

• Δημιουργία φορμών καταγραφής (template) περιπτώσεων στον τομέα 

της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης οι οποίες θα βασίζονται στα διαθέσιμα 

μοντέλα προσδιορισμού και αξιολόγησης καλών πρακτικών στον τομέα 

της Ηλεκτρονικής Συμμετοχής.  
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Για τη δημιουργία των φορμών καταγραφής θα εξεταστεί όλη η διαθέσιμη 

βιβλιογραφία σχετικά με την ύπαρξη μοντέλων προσδιορισμού και 

αξιολόγησης καλών πρακτικών στον τομέα της Ηλεκτρονικής Συμμετοχής 

και στη συνέχεια θα προταθούν δυο φόρμες καταγραφής, η συνοπτική 

(short template) και η λεπτομερές (long template), οι οποίες θα 

χρησιμοποιηθούν για την καταγραφή και την ανάλυση των περιπτώσεων 

Ηλεκτρονικής Συμμετοχής.   

• Εντοπισμός και καταγραφή περιπτώσεων στον τομέα της Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης.  

Οι περιπτώσεις θα εντοπιστούν με τη βοήθεια δυο μεθόδων για 

αναζήτηση περιπτώσεων οι οποίες είναι: (α) εντοπισμός περιπτώσεων οι 

οποίες έχουν ήδη καταγραφή ως καλές πρακτικές σε Ευρωπαϊκούς και 

εθνικούς διαγωνισμούς και (β) εντοπισμός περιπτώσεων μέσω 

διαδικτυακής αναζήτησης (desktop research) είτε με τη βοήθεια λέξεων – 

κλειδιά είτε μέσω βάσεων δεδομένων. Στη συνέχεια θα καταγραφούν με 

τη βοήθεια της συνοπτικής φόρμας καταγραφής.  

• Ερευνητική επισκόπηση (survey research) των περιπτώσεων 

Ηλεκτρονικής Συμμετοχής που έχουν εντοπιστεί.  

Χρησιμοποιώντας μια συγκεκριμένη μεθοδολογία για τη διεξαγωγή 

ερευνητικής επισκόπησης, θα συγκεντρωθούν πληροφορίες 

χρησιμοποιώντας τη λεπτομερή φόρμα καταγραφής.   

• Ανάλυση των αποτελεσμάτων και εξαγωγή συμπερασμάτων.  

Τα αποτελέσματα που θα συγκεντρωθούν θα αναλυθούν και στη συνέχεια 

θα εξαχθούν συμπεράσματα τόσο για την παρούσα κατάσταση των 

περιπτώσεων Ηλεκτρονικής Συμμετοχής όσο και για μελλοντική 

υιοθέτηση από αντίστοιχες περιπτώσεις Ηλεκτρονικής Συμμετοχής. 

Επίσης, γίνεται μία προσπάθεια για την εξαγωγή δεικτών για το 

επιλεγμένο μοντέλο προσδιορισμού και αξιολόγησης καλών πρακτικών 

Ηλεκτρονικής Συμμετοχής οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το 

χαρακτηρισμό περιπτώσεων Ηλεκτρονικής Συμμετοχής ως καλές 

πρακτικές.  

 

1.4. Περιεχόμενα μελέτης  

Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελείται, εκτός από αυτό το εισαγωγικό 

κεφάλαιο, όπου δίνονται ο ορισμός του προβλήματος, το εύρος και οι στόχοι της 

μελέτης αλλά και η δομή της εργασίας, από άλλα έξι κεφάλαια και δυο 

παραρτήματα.  
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Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια εισαγωγή στον τομέα Ηλεκτρονικής Συμμετοχής 

και στα κυριότερα χαρακτηριστικά του τομέα όπως αυτά προκύπτουν από τη 

διαθέσιμη βιβλιογραφία, ενώ προσδιορίζεται και ο όρος Καλές Πρακτικές όπως 

προκύπτει μέσα από τους διάφορους τομείς στους οποίους χρησιμοποιείται.  

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε τόσο για την 

ανίχνευση και τον εντοπισμό περιπτώσεων Ηλεκτρονικής Συμμετοχής όσο και για 

την ερευνητική επισκόπηση (survey research) η οποία θα πραγματοποιηθεί στα 

πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας. Για την ανίχνευση και τον 

εντοπισμό περιπτώσεων Ηλεκτρονικής Συμμετοχής παρουσιάζονται δυο μέθοδοι οι 

οποίες θα χρησιμοποιηθούν: (α) εντοπισμός περιπτώσεων οι οποίες έχουν ήδη 

καταγραφή ως καλές πρακτικές σε Ευρωπαϊκούς και εθνικούς διαγωνισμούς και (β) 

εντοπισμός περιπτώσεων μέσω διαδικτυακής αναζήτησης είτε με τη βοήθεια 

λέξεων – κλειδιά είτε μέσω βάσεων δεδομένων. Οι σημαντικότεροι διαγωνισμοί 

καθώς και οι βάσεις δεδομένων που έχουν εξεταστεί στα πλαίσια της παρούσας 

διπλωματικής εργασίας παρουσιάζονται αναλυτικά. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται η 

μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί για ερευνητική επισκόπηση προσαρμοσμένη 

στις ανάγκες της διπλωματικής εργασίας.  

Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα διαθέσιμα μοντέλα προσδιορισμού και 

αξιολόγησης καλών πρακτικών Ηλεκτρονικής Συμμετοχής με βάση τη διαθέσιμη 

βιβλιογραφία. Για την παρουσίαση μίας ολοκληρωμένης εικόνας σχετικά με τα 

διαθέσιμα μοντέλα, και καθώς ο τομέας της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

παρουσιάζει αρκετά κοινά χαρακτηριστικά με τον τομέα της Ηλεκτρονικής 

Συμμετοχής, παρουσιάζονται και κάποια αξιοσημείωτα μοντέλα αξιολόγησης και 

προσδιορισμού καλών πρακτικών από τον τομέα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

Στη συνέχεια, από τα διαθέσιμα μοντέλα επιλέγεται το καταλληλότερο μοντέλο 

καθώς και οι δύο φόρμες καταγραφής, η συνοπτική και η λεπτομερές, οι οποίες θα 

χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια για την καταγραφή και τη μελέτη των περιπτώσεων 

Ηλεκτρονικής Συμμετοχής.  

Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται ο εντοπισμός και η καταγραφή των περιπτώσεων 

Ηλεκτρονικής Συμμετοχής σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο σε χώρες οι 

οποίες είτε είναι κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε είναι χώρες υποψήφιες 

προς ένταξη ή απλά ανήκουν στα γεωγραφικά σύνορα της Ευρώπης. Ο εντοπισμός 

των περιπτώσεων γίνεται με τη βοήθεια των μεθόδων που περιγράφονται στο 

κεφάλαιο 3 ενώ η καταγραφή τους με τη βοήθεια της συνοπτικής φόρμας 

καταγραφής. Στη συνέχεια, ακολουθεί ανάλυση των περιπτώσεων Ηλεκτρονικής 

Συμμετοχής τόσο στο σύνολο, όσο και ανά επίπεδο συμμετοχής (εθνικό, 

περιφερειακό και τοπικό).  
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Στο έκτο κεφάλαιο πραγματοποιείται ερευνητική επισκόπηση με σκοπό τη 

συγκέντρωση, μελέτη και ανάλυση περιπτώσεων Ηλεκτρονικής Συμμετοχής σε 

εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο ανά την Ευρώπη. Η περιγραφή των 

περιπτώσεων Ηλεκτρονικής Συμμετοχής θα πραγματοποιηθεί με τη βοήθεια της 

λεπτομερούς φόρμας καταγραφής. Στη συνέχεια, η μελέτη και ανάλυση των 

περιπτώσεων διαχωρίζεται σε τρεις κατηγορίες: α) γενικές ερωτήσεις οι οποίες 

χαρακτηρίζουν μία περίπτωση Ηλεκτρονικής Συμμετοχής, β) ερωτήσεις οι οποίες 

απευθύνονται στο Περιγραφικό Μοντέλο Ηλεκτρονικής Συμμετοχής της 

Ευρωπαϊκής Μελέτης Ηλεκτρονικής Συμμετοχής (Smith et al., 2008) και γ) 

συμπληρωματικές ερωτήσεις, οι οποίες δεν καλύπτονται από τις προηγούμενες δυο 

κατηγορίες ερωτήσεων. Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται και οι προτεινόμενοι 

δείκτες για τα οκτώ κριτήρια του μοντέλου καλών πρακτικών Ηλεκτρονικής 

Συμμετοχής που έχει υιοθετηθεί οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν για τον 

χαρακτηρισμό μίας περίπτωσης Ηλεκτρονικής Συμμετοχής ως καλή πρακτική.  

Στο έβδομο κεφάλαιο παρουσιάζονται δυο περιπτώσεις Ηλεκτρονικής Συμμετοχής 

οι οποίες μπορούν να χαρακτηριστούν ως καλές πρακτικές χρησιμοποιώντας τα 

κριτήρια του μοντέλου καλών πρακτικών Ηλεκτρονικής Συμμετοχής που έχει 

υιοθετηθεί καθώς και τους δείκτες που έχουν εξαχθεί στα πλαίσια της παρούσας 

εργασίας.  

Στο όγδοο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της ερευνητικής 

επισκόπησης και γίνονται προτάσεις για μελλοντική υιοθέτηση από τις περιπτώσεις 

Ηλεκτρονικής Συμμετοχής.  

Στο παράρτημα Α παρουσιάζεται η λεπτομερές φόρμα καταγραφής 

(ερωτηματολόγιο) που χρησιμοποιήθηκε για την καταγραφή των περιπτώσεων 

Ηλεκτρονικής Συμμετοχής στα πλαίσια της ερευνητικής επισκόπησης.  

Τέλος, στο παράρτημα Β παρουσιάζονται, με τη βοήθεια της συνοπτικής φόρμας 

καταγραφής, οι πρωτοβουλίες Ηλεκτρονικής Συμμετοχής που έχουν εντοπιστεί.  
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2. Ηλεκτρονική Συμμετοχή και Καλές Πρακτικές 

2.1. Ηλεκτρονική Συμμετοχή (eParticipation) 

Στον 21ο αιώνα η δημοκρατία καθώς και οι δημοκρατικές διαδικασίες 

αντιμετωπίζουν μία αυξανόμενη αδιαφορία καθώς και μία αδράνεια των πολιτών 

προς τις επίσημες πολιτικές διαδικασίες (Kalampokis et al., 2008). Η απομάκρυνση 

των πολιτικών αντιπροσώπων από τους πολίτες γίνεται ολοένα και μεγαλύτερη ενώ 

οι πολίτες εμπλέκονται ελάχιστα στις δημοκρατικές διαδικασίες. Η απομάκρυνση 

αυτή οδηγεί τους πολίτες στη μείωση της εμπιστοσύνης προς τις κυβερνήσεις 

καθώς και στη μείωση του ενδιαφέροντος τους για ενεργή συμμετοχή τους στις 

διαδικασίες λήψης αποφάσεων.  

Η μείωση του προβλήματος θα επιτευχθεί μέσω των σύγχρονων τεχνολογιών 

πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ), οι οποίες θα προσφέρουν νέους, 

διαδραστικούς τρόπους επικοινωνίας τόσο μεταξύ των πολιτών, όσο και μεταξύ 

των πολιτών με τους εκλεγμένους αντιπροσώπους τους, σε τοπικό, εθνικό αλλά 

και ευρωπαϊκό επίπεδο. Έτσι πρωτοεμφανίστηκε και ο όρος Ηλεκτρονική 

Συμμετοχή (eParticipation). Ως Ηλεκτρονική Συμμετοχή, σύμφωνα με την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ορίζεται η επανασύνδεση των πολιτών με την πολιτική και 

την χάραξη πολιτικής, καθιστώντας τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων ευκολότερες 

προς κατανόηση και παρακολούθηση από τους πολίτες, με τη χρήση σύγχρονων 

τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (European Commission, 2009). 

Οι κύριοι στόχοι που καλείται να εκπληρώσει η Ηλεκτρονική Συμμετοχή μέσω 

διαφόρων ενεργειών τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο είναι 

(Macintosh, 2004): 

• Να προσελκύσει το ευρύ κοινό ώστε να επιτύχει την πλήρη συμμετοχή του, 

• Να υποστηρίξει τη συμμετοχή μέσω μιας σειράς τεχνολογιών για να 

ικανοποιήσει τις διαφορετικές τεχνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες των 

πολιτών,  

• Να παρέχει πληροφόρηση σε τέτοια μορφή που να είναι περισσότερο 

προσιτή και κατανοητή από το ενδιαφερόμενο κοινό, επιτρέποντας 

τεκμηριωμένες συνεισφορές από μέρος τους, 

• Να ενεργοποιήσει το ευρύ κοινό για να επιτρέψει καλύτερες συνεισφορές 

στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων καθώς και για να υποστηρίξει το 

διάλογο. 

Ο τομέας της Ηλεκτρονικής Συμμετοχής βρίσκεται ακόμη σε πρωταρχικά στάδια 

περιορίζοντας τη διαθέσιμη σχετική βιβλιογραφία. Ωστόσο, έχουν γίνει 
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προσπάθειες από πλειάδα ερευνητών για να καταγράψουν τον τομέα αυτό. Στη 

συνέχεια παρατίθενται τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του τομέα Ηλεκτρονικής 

Συμμετοχής όπως προέκυψαν από τη διαθέσιμη βιβλιογραφία. 

Για την εκπλήρωση των στόχων αυτών, έχουν προταθεί ανά διαστήματα από 

διάφορους ερευνητές διάφορα εργαλεία, περιοχές ενδιαφέροντος καθώς και 

διαφορετικές διαστάσεις που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη μελέτη του 

τομέα της Ηλεκτρονικής Συμμετοχής. 

Μια διάσταση, η οποία έχει αναλυθεί από αρκετούς ερευνητές του τομέα 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, είναι o βαθμός εμπλοκής των πολιτών (citizens 

involvement ή level of involvement) στις δημοκρατικές διαδικασίες. Διάφορα 

μοντέλα έχουν προταθεί με σκοπό να καταγράψουν το βαθμό εμπλοκής τους. Το 

μοντέλο που προτείνει η Macintosh (2004) αποτελείται από τέσσερα διαφορετικά 

επίπεδα εμπλοκής, ενώ το μοντέλο της IAP2 (2005) αποτελείται από ένα επιπλέον 

επίπεδο οδηγώντας τελικά σε πέντε συνολικά διαφορετικά επίπεδα. Τέλος, δυο 

αλλά γνωστά μοντέλα είναι του Schweitzer και της IBM τα οποία αποτελούνται και 

τα δυο από τέσσερα διαφορετικά επίπεδα (Schweitzer, 2005 και Lukensmeyer & 

Torres, 2006).  

Ένα άλλο κύριο χαρακτηριστικό της Ηλεκτρονικής Συμμετοχής είναι οι ομάδες 

συμμετεχόντων. Οι ομάδες συμμετεχόντων διαφοροποιούνται ανάλογα με το 

σκοπό και τους στόχους καθώς και την περιοχή στην οποία επικεντρώνεται μία 

πρωτοβουλία Ηλεκτρονικής Συμμετοχής. Ερευνητές στον τομέα έχουν προτείνει 

διαφορές κατηγοριοποιήσεις (Macintosh & Whyte, 2006, Fung, 2006, Macintosh, 

2004, Tambouris et al, 2007 και DEMO-net 2008). Στη συνέχεια, παρατίθεται η 

κατηγοριοποίηση που έχει γίνει στα πλαίσια του Δικτύου Αριστείας DEMO-net, η 

οποία προσφέρει μια αναλυτική περιγραφή των προσδιοριζόμενων ομάδων 

συμμετεχόντων και διευκολύνει τον αναγνώστη στην κατανόηση τους χωρίς να 

υποβαθμίζονται οι κατηγοριοποιήσεις που έχουν γίνει από τους υπόλοιπους 

προαναφερθέντες συγγραφείς. Συνεπώς, οι ομάδες συμμετεχόντων μπορούν να 

κατηγοριοποιηθούν ως εξής (DEMO-net, 2008): 

• Εκλεγμένοι αντιπρόσωποι (elected representatives): Εκλεγμένοι 

αντιπρόσωποι οι οποίοι αντιπροσωπεύουν τα συμφέροντα των πολιτών, π.χ. 

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στα εθνικά κοινοβούλια, στα περιφερειακά και 

τοπικά συμβούλια, κλπ. 

• Κυβέρνηση (government): Ανώτεροι υπάλληλοι και αντιπρόσωποι της 

εκάστοτε κυβέρνησης. 

• Πολιτικά κόμματα και πολιτικοί (Political parties and politicians): 

Ομάδες ή άτομα που ενεργούν ως κέντρα πολιτικών ενδιαφερόντων. 
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• Μη-κυβερνητικοί οργανισμοί (ΜΚΟ) και civil society organizations 

(CSOs): Δημοκρατικές οντότητες οι οποίες προωθούν συγκεκριμένους 

στόχους και δε συνεργάζονται με τις κυβερνήσεις ή τη βιομηχανία. 

• Ομάδες πολιτών (Citizen Groups): Ομάδες πολιτών οι οποίες 

προστατεύουν κοινά ενδιαφέροντα ή επιδιώκουν κοινούς στόχους. 

• Εκπαιδευτικοί και Ερευνητές (Academia and Research): Σε αυτή την 

κατηγορία περιλαμβάνονται: εκπαιδευτικοί, ερευνητές καθώς και ινστιτούτα 

έρευνας. 

• Βιομηχανία (Industry): Ιδιωτικές εταιρείες και ινστιτούτα τα οποία 

εμπλέκονται στη χρήση ή παροχή εργαλείων και υπηρεσιών Ηλεκτρονικής 

Συμμετοχής. 

• Διάφοροι άλλοι συμμετέχοντες (other diverse stakeholders): 

Συμπεριλαμβάνονται και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. 

• «Υβριδικοί» μη-κυβερνητικοί οργανισμοί (quasi non-governmental 

organizations): Μη-κυβερνητικοί οργανισμοί στους οποίους οι 

κυβερνήσεις έχουν μεταβιβάσει δύναμη. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι εμπλεκόμενες ομάδες συμμετεχόντων εξαρτώνται 

από την περιοχή (eParticipation area) στην οποία επικεντρώνεται μια πρωτοβουλία 

Ηλεκτρονικής Συμμετοχής. Έτσι, οι περιοχές Ηλεκτρονικής Συμμετοχής είναι ένα 

ακόμη σημαντικό χαρακτηριστικό το οποίο ερευνητές προσπάθησαν να εξηγήσουν. 

Από τη μελέτη της διαθέσιμης βιβλιογραφίας προέκυψε η κατηγοριοποίηση που 

προτάθηκε στα πλαίσια του Δικτύου Αριστείας DEMO-net (DEMO-net, 2006) και η 

οποία υιοθετήθηκε από τους Kalampokis et al (Kalampokis et al 2008) καθώς και 

από την Ευρωπαϊκή μελέτη «European eParticipation study1» (Smith et al, 2008). 

Οι περιοχές Ηλεκτρονικής Συμμετοχής είναι οι ακόλουθές (DEMO-net, 2006): 

• Παροχή Πληροφόρησης (Information Provision): Χρήση των 

Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για τη δόμηση, 

αναπαράσταση και διαχείριση πληροφοριών σε περιβάλλοντα 

συμμετοχής. 

• Συνεργατικά Περιβάλλοντα (Community Building / Collaborative 

Environments): Χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη πολιτών με σκοπό να 

σχηματίσουν κοινότητες, να βελτιώσουν κοινές ατζέντες και να 

ενδυναμώσουν τις κοινότητες. 

• Διαβούλευση (Consultation): Χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής 

και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε επίσημες πρωτοβουλίες οι οποίες διεξάγονται 

                                          
1 http://www.european-eparticipation.eu/  
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είτε από δημόσιους, είτε από ιδιωτικούς αντιπροσώπους με σκοπό να 

επιτρέψουν στους συμμετέχοντες να εκφράσουν την άποψη τους, είτε 

δημόσια είτε ιδιωτικά, σε συγκεκριμένα θέματα. 

• Εκστρατείες (Campaigning): Χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής 

και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για διαμαρτυρία, αναφορές και άλλες μορφές 

συλλογικών δραστηριοτήτων (εκτός από προεκλογικές εκστρατείες). 

• Προεκλογικές εκστρατείες (Electioneering): Χρήση των 

Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη 

πολιτικών και πολιτικών κομμάτων στα πλαίσια προεκλογικών 

δραστηριοτήτων. 

• Δημόσιος διάλογος (Deliberation): Χρήση των Τεχνολογιών 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη εικονικών, 

μικρού και μεγάλου μεγέθους, συζητήσεων, επιτρέποντας τον 

κατοπτρισμό και μελέτη διαφόρων θεμάτων. 

• Ομιλίες (Discourse): Χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ανάλυσης και αντιπροσώπευσης 

σε ομιλίες. 

• Μεσολάβηση (Mediation): Χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής 

και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την επίλυση διαμαχών ή σύγκρουσης 

συμφερόντων σε διαδικτυακό περιβάλλον. 

• Χωροταξία (Spatial planning): Χρήση των Τεχνολογιών 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στον τομέα της πολεοδομίας, για 

την αποτίμηση του περιβάλλοντος. 

• Σφυγμομετρήσεις (Polling): Χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής 

και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για σφυγμομετρήσεις. 

• Ψηφοφορίες (Voting): Χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στα πλαίσια εκλογών, δημοψηφισμάτων ή τοπικών 

δημοψηφισμάτων. 

Ολοκληρώνοντας τη σύντομη περιγραφή του τομέα Ηλεκτρονικής Συμμετοχής, 

αξίζει να αναφερθούν και τα εργαλεία ΤΠΕ τα οποία χρησιμοποιούνται σε 

πρωτοβουλίες Ηλεκτρονικής Συμμετοχής. Τα τελευταία χρόνια, έχουν αναπτυχθεί 

μια σειρά από εργαλεία με απώτερο σκοπό να διευκολύνουν την Ηλεκτρονική 

Συμμετοχή. Κάποια από αυτά είναι ευρέως διαδεδομένα και εύκολα στη χρήση από 

τους πολίτες, ενώ αντίθετα, κάποια άλλα είναι λιγότερο γνωστά, χρησιμοποιούνται 

σε ειδικές περιπτώσεις και σχετικά πιο δύσκολα, καθώς οι πολίτες δεν είναι 

εξοικειωμένοι μαζί τους. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται ονομαστικά οι κυριότερες 

κατηγορίες εργαλείων ΤΠΕ χωρίς να σημαίνει ότι είναι και οι μοναδικές (DEMO-

net, 2006): 
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• Συστήματα ηλεκτρονικών αιτήσεων (ePetition systems): Εφαρμογές 

ιστού οι οποίες φιλοξενούν αιτήσεις στο διαδίκτυο και επιτρέπουν στους 

πολίτες να υπογράψουν ηλεκτρονικά μια αίτηση με την προσθήκη του 

ονόματος και της διεύθυνσης τους. 

• Ηλεκτρονική Ψηφοφορία και Ηλεκτρονικά Δημοψηφίσματα 

(eVoting and eReferenda): Εφαρμογές που επιτρέπουν στους πολίτες να 

ασκήσουν το δικαίωμα ψήφου, σε ασφαλές περιβάλλον, μέσω 

απομακρυσμένης διαδικτυακής σύνδεσης ή μέσω κινητών τηλεφώνων. 

• Συστήματα ηλεκτρονικής διαβούλευσης (eConsultation systems): 

Εφαρμογές ιστού ειδικά σχεδιασμένες για διαβουλεύσεις οι οποίες 

επιτρέπουν στους συμμετέχοντες να παρέχουν πληροφορίες για ένα θέμα 

καθώς και να απαντάνε σε συγκεκριμένες ερωτήσεις ή να υποβάλλουν 

σχόλια. 

• Εικονικά κοινοτικά συστήματα (Virtual community systems): 

Εφαρμογές ιστού οι οποίες επιτρέπουν σε χρήστες με κοινά ενδιαφέροντα 

να συναντηθούν σε ένα εικονικό χώρο για να συζητήσουν και να 

αναπτύξουν σχέσεις. 

• Διαδικτυακές άμεσες συζητήσεις (Online surgeries and chat 

rooms): Εφαρμογές ιστού οι οποίες υποστηρίζουν τους εκλεγμένους 

αντιπροσώπους να δεσμεύσουν τους πολίτες που αντιπροσωπεύουν. 

• Παιχνίδια λήψης αποφάσεων (Decision-making games): Εφαρμογές 

ιστού οι οποίες επιτρέπουν στους συμμετέχοντες να παρακολουθούν και να 

αλληλεπιδρούν με κινούμενα γραφικά τα οποία περιγράφουν, 

παρουσιάζουν και προσομοιώνουν διάφορες απόψεις για ένα θέμα. Στην 

Ηλεκτρονική Συμμετοχή χρησιμοποιείται στα πλαίσια της διαμόρφωσης 

πολιτικής. 

• Ηλεκτρονικές ομάδες ομιλητών (ePanels): Εφαρμογές ιστού κατά την 

οποία μία προεπιλεγμένη ομάδα συμμετεχόντων παρέχει την άποψη της για 

μια πλειάδα θεμάτων σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα στα πλαίσια μιας 

καθορισμένης περιόδου. 

• Χώροι συζήτησης Ηλεκτρονικής Συμμετοχής (eParticipation 

discussion forums): Εφαρμογές ιστού για διαδικτυακές ομαδικές 

συζητήσεις όπου οι συμμετέχοντες με κοινά ενδιαφέροντα μπορούν να 

ανταλλάξουν δημόσια μηνύματα σε συγκεκριμένα θέματα Ηλεκτρονικής 

Συμμετοχής. Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ένα 

θέμα, να διαβάσουν μία σειρά από μηνύματα που είναι διαθέσιμα, να 

απαντήσουν και να στείλουν το δικό τους προσωπικό μήνυμα. 
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• Δημόσια συζήτηση και ψηφοφορία (eDeliberative polling): 

Εφαρμογές ιστού οι οποίες συνδυάζουν δημόσιες συζητήσεις σε μικρές 

ομάδες με τυχαία δειγματοληψία για ψηφοφορία με σκοπό να διευκολύνουν 

τη δέσμευση των πολιτών σε συγκεκριμένα θέματα. 

• Προτεινόμενα εργαλεία για διαδικασίες σχεδιασμού (Suggestion 

tools for planning procedures): Εφαρμογές ιστού οι οποίες 

υποστηρίζουν τη συμμετοχή των πολιτών σε επίσημες διαδικασίες 

σχεδιασμού και οι οποίοι μπορούν να σχολιάζουν για μια συγκεκριμένη 

χρονική περίοδο. 

• Σφυγμομετρήσεις (Quick polls): Άμεσες διαδικτυακές έρευνες. 

• Έρευνες (Surveys): Διαδικτυακά ερωτηματολόγια. 

• Διαδικτυακή βίντεο-μετάδοση (Webcasts): Διαδικτυακή μετάδοση 

συναντήσεων και συνεδριάσεων σε πραγματικό χρόνο. 

• Podcasts: Εργαλείο το οποίο επιτρέπει τη δημοσίευση οπτικών και 

ηχητικών αρχείων μέσω του διαδικτύου. 

• Βίκι (Wikis): Εφαρμογές ιστού οι οποίες επιτρέπουν στους χρήστες να 

προσθέσουν και να διορθώνουν περιεχόμενο συλλογικά. 

• Ιστολόγια (Blogs): Ιστοσελίδες οι οποίες ανανεώνονται συχνά και έχουν 

τη μορφή ημερολογίου αφού οι καταχωρήσεις γίνονται με αντίστροφη 

χρονολογική σειρά. 

• Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα και εργαλεία 

χαρτογράφησης (GIS and mapping tools): Εφαρμογές ιστού οι οποίες 

παρέχουν πληροφόρηση και βοηθάνε στους χρήστες να κατανοούν τους 

χάρτες, ειδικά σε θέματα σχεδιασμού, καθώς και να τους χρησιμοποιούνε 

με διαφορετικούς τρόπους. 

• Μηχανές αναζήτησης (Search engines): Εφαρμογές ιστού οι οποίες 

υποστηρίζουν τους χρήστες να εντοπίσουν και να ανακτήσουν πληροφορίες 

με κύριο μηχανισμό αναζήτησης τη χρήση λέξεων – κλειδιά. 

• Υπηρεσίες ειδοποίησης (Alert services): Μονόδρομη επικοινωνία με 

σκοπό την ενημέρωση των χρηστών για ένα νέο γεγονός. 

• Διαδικτυακά ενημερωτικά δελτία (Online newsletters / listservs): 

Εργαλείο μονόδρομης επικοινωνίας, το οποίο ενημερώνει συγκεκριμένο 

κοινό ή ομάδες που έχουν εγγραφεί σε μια υπηρεσία για νέα γεγονότα. 

• Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις (FAQs): Λίστες με ερωτήσεις και 

απαντήσεις στις οποίες μπορεί να γίνει αναζήτηση με τη χρήση λέξεων - 

κλειδιά ή με την εισαγωγή συγκεκριμένης ερώτησης. 

• Διαδικτυακές πύλες (Web portal): Ιστοσελίδες οι οποίες προσφέρουν 

μέσω μιας πύλης ένα σύνολο πληροφοριών και εφαρμογών. 
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• Ομαδικά εργαλεία (Groupware tools): Εργαλείο περιβάλλοντος για 

ομαδικές εργασίες βασισμένες σε υπολογιστές.  

 

2.2. Καλές πρακτικές (Good Practice) 

Στο κεφάλαιο αυτό θα προσδιοριστεί ο όρος Καλές Πρακτικές με απώτερο σκοπό 

την οριοθέτηση του όρου στον τομέα της Ηλεκτρονικής Συμμετοχής. Ο όρος Καλές 

Πρακτικές χρησιμοποιείται ευρέως τα τελευταία χρόνια σε διάφορους τομείς όπως, 

στον τομέα της βιομηχανίας, της εκπαίδευσης και της υγείας. Οι ειδικοί στους 

τομείς, που χρησιμοποιούνται οι Καλές Πρακτικές, δεν έχουν καταλήξει σε ένα 

ορισμό ή ορισμούς που να είναι αποδεκτός από όλους. Δεδομένης της απουσίας 

αυτής, θα αναλυθεί ο όρος με βάση τη διαθέσιμη βιβλιογραφία ανά τομέα 

εφαρμογής. 

Στο βιομηχανικό τομέα, ο όρος Καλές Πρακτικές ορίζεται από τον Beaumont ως οι 

κινητήριες δυνάμεις για την αύξηση της απόδοσης είτε των διαφόρων τεχνολογιών 

γραμμής παραγωγής που χρησιμοποιούνται, είτε της εργασίας των υπαλλήλων ή 

της ποιότητας των προϊόντων (Beaumont, 2005). Δεδομένου ότι οι εταιρείες έχουν 

ως κύριο σκοπό τους την αύξηση των εσόδων ή/και τη μείωση του κόστους τους, 

προκύπτει ένας διαφορετικός ορισμός. Οι Καλές Πρακτικές, με βάση τον κύριο 

σκοπό των εταιρειών, ορίζονται και ως η μέθοδος/πρακτική όπου οι εταιρείες και οι 

υπάλληλοι αναλαμβάνουν, με συνεταιριστικό τρόπο, τις επιχειρησιακές 

δραστηριότητες σε όλες τις βασικές διαδικασίες μιας εταιρείας (AMC, 1994). Η 

χρήση πρακτικών και η μετέπειτα αξιολόγηση τους στις επιχειρησιακές 

δραστηριότητες, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται η ηγεσία, ο σχεδιασμός, 

οι πελάτες, οι προμηθευτές, οι σχέσεις με την κοινωνία, η παραγωγή και η παροχή 

προϊόντων και υπηρεσιών, μπορεί να οδηγήσει σε βιώσιμα αποτελέσματα. Ως 

βιώσιμα αποτελέσματα για μια βιομηχανική εταιρεία μπορούν να θεωρηθούν η 

ποιότητα και εξυπηρέτηση πελατών, η ευελιξία, η καινοτομία, το κόστος καθώς και 

η ανταγωνιστικότητα. Ταυτόχρονα όμως, ειδικοί του ίδιου τομέα, αμφισβητούν ότι 

μόνο με τη χρήση Καλών Πρακτικών μπορεί μια εταιρεία να οδηγηθεί στη μέγιστη 

απόδοση της (Camp, 1989). 

Ωστόσο, η ίδια εικόνα δεν εμφανίζεται και στον τομέα της υγείας. Η παροχή 

υπηρεσιών στους πολίτες για την ικανοποίηση των αναγκών τους οδηγεί στην 

ανάγκη για βελτίωση της απόδοσης και όχι της ποιότητας των επιχειρηματικών 

διαδικασιών όπως στο βιομηχανικό τομέα. Η βελτίωση της απόδοσης μπορεί να 

επιτευχθεί μέσω της υιοθέτησης Καλών Πρακτικών. Συγκεκριμένα, η υιοθέτηση 

Καλών Πρακτικών σε συνδυασμό με αλλαγές στην οργανωσιακή εκμάθηση μπορεί 

να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητα ενός οργανισμού, καθώς βελτιώνεται η απόδοση 
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του, οδηγώντας σε καλύτερη διαχείριση πολύπλοκων θεμάτων και ευκολότερη 

διαχείριση αλλαγών. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ανάλογα με τον τύπο των 

προσφερόμενων υπηρεσιών διαφοροποιούνται και οι Καλές Πρακτικές που 

χρησιμοποιούνται στον τομέα της υγείας (Kelly et al, 2007). 

Μια διαφορετική προσέγγιση χρησιμοποιείται στον τομέα των τεχνολογιών 

πληροφορικής (ΙΤ). Δεδομένου ότι ο κύριος σκοπός στον τομέα των τεχνολογιών 

πληροφορικής είναι η επιτυχής υλοποίηση πολύπλοκών έργων ΙΤ, όπως η 

ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων και η υλοποίηση συστημάτων 

ενδοεπιχειρησιακού σχεδιασμού (ERP) (Viskovic et al, 2008), δημιουργείται η 

ανάγκη για τον καθορισμό των Καλών Πρακτικών από μια τεχνολογική πλευρά. 

Έτσι, ο όρος Καλές Πρακτικές καθορίζεται ως εισηγήσεις σχετικά με τις διαδικασίες 

και τις τεχνικές για τη χρήση ή υλοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών (MSDN, 

2008) καθώς και ως μια μέθοδος για τη διεκπεραίωση μιας επιχειρησιακής 

λειτουργίας ή διαδικασίας η οποία θεωρείται καλύτερη από όλες τις ήδη γνωστές 

μεθόδους (QAP, 2008). Αντιθέτως, οι Fages και Sanguesa (2007) εισηγήθηκαν μια 

ευρύτερη προσέγγιση, ένα τρισδιάστατο μοντέλο, για να ορίσουν τις Καλές 

Πρακτικές το οποίο αποτελείται από τρεις διαφορετικές διαστάσεις. Οι διαστάσεις 

αυτές είναι η κοινωνική διάσταση, η γνωσιακή διάσταση και η τεχνολογική 

διάσταση. Η κοινωνική διάσταση ασχολείται με θέματα σχετικά με τις 

συμπεριφορές και τους κανονισμούς αλληλεπίδρασης μεταξύ των μελών μιας 

κοινότητας, η οποία καθορίζει τη συλλογική δύναμη ενώ η γνωσιακή διάσταση 

εξετάζει τη γνώση η οποία ανταλλάσσεται μεταξύ των μελών μιας κοινότητας 

καθώς και τη μορφή με την οποία ανταλλάσσεται. Τέλος, η τεχνολογική διάσταση 

αναφέρεται όχι μόνο στις τεχνολογίες οι οποίες χρησιμοποιούνται για να 

υποστηρίξουν διάφορες συλλογικές και ατομικές λειτουργίες και δραστηριότητες, 

αλλά και στο βαθμό στον οποίο η τεχνολογία δημιουργεί ένα νέο σημείο εκκίνησης 

στον τομέα των τεχνολογιών πληροφορικής.  

Τέλος, ο όρος Καλές Πρακτικές θα αναλυθεί και στον τομέα της Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης (e-government). Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, ως ένας σχετικά 

πρωτοεμφανιζόμενος τομέας, ορίζεται ως η χρήση νέων τεχνολογιών 

πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ) στο Δημόσιο Τομέα σε συνδυασμό με τις 

οργανωτικές αλλαγές και τις νέες δεξιότητες έτσι ώστε να βελτιωθούν οι δημόσιες 

υπηρεσίες και οι δημοκρατικές διαδικασίες καθώς και να ενδυναμωθεί η στήριξη 

των δημόσιων πολιτικών (European Commission, 2006). Κατ’ επέκταση, οι 

πρωτοβουλίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης προκύπτουν από διαδικασίες 

μετασχηματισμού οι οποίες είναι ενσωματωμένες στο περιβάλλον στο οποίο 

λειτουργούν συνεπώς μπορούν να θεωρηθούν πολύπλοκα κοινωνικό-τεχνολογικά 

συστήματα (Sonis, 2008). Για αυτό το λόγο, το τρισδιάστατο μοντέλο που 
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προτάθηκε από τους Fages and Sanguesa στον τομέα των τεχνολογιών 

πληροφορικής μπορεί να εφαρμοσθεί και για την περιγραφή Καλών Πρακτικών και 

στον τομέα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προσφέροντας τρεις διαφορετικές 

σκοπιές για την περιγραφή τους. 

Ωστόσο, ερευνητές και ειδικοί στον τομέα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

μελέτησαν το ρόλο των Καλών Πρακτικών στον εν λόγο τομέα καθώς επίσης και 

τα πλεονεκτήματα εφαρμογής τους. Είναι κοινώς αποδεχτό ότι η αναγνώριση, 

καταγραφή και ανάλυση πρωτοβουλιών οι οποίες θεωρούνται «καλές» στον τομέα 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης βοηθάνε τους ερευνητές να διαδώσουν εμπειρίες 

εκμάθησης καθώς και να παρακινήσουν τη δημιουργικότητα και την 

εφευρετικότητα (ΒΕΕP, 2003 και eUser, 2007). Επιπλέον, επειδή η ανταλλαγή 

Καλών Πρακτικών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης θεωρείται ως ένας σημαντικός 

παράγοντας για την επιτυχία των πρωτοβουλιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 

ένα χαρακτηριστικό το οποίο πρέπει να λαμβάνεται υπόψη είναι ότι οι 

πρωτοβουλίες αυτές δεν λαμβάνουν χώρα σε ένα άδειο χώρο, αλλά σε ένα ήδη 

εγκαταστημένο πολιτισμικό-κοινοτικό περιβάλλον (Fages and Saguesa 2007). 

Έτσι, τα ρυθμιστικά πρότυπα και νομικά πλαίσια τα οποία διοικούν το περιβάλλον 

λειτουργίας πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και να μελετούνται. Τέλος, έχει 

προταθεί ένας ποιοτικός ορισμός για τις Καλές Πρακτικές στον τομέα της 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σε αρκετά ερευνητικά έργα με σκοπό να 

καταγράφουν οι Καλές Πρακτικές. Συγκεκριμένα, τα έργα «Best eEuropean 

Practices2», «eUser3» και «Transfer East4» ορίζουν τις Καλές Πρακτικές ως εξής. 

Μια καλή πρακτική θα πρέπει: 

• Να επιτύχει πλήρως ή μερικώς τους στόχους της, 

• Να έχει προνομιούχο αντίκτυπο στο περιβάλλον της, 

• Να προσφέρει χρήσιμα στοιχεία και μαθήματα εκμάθησης (learning points) 

τα οποία θα δρουν ως πηγή για ιδέες, οδηγίες, κλπ, για Καλές Πρακτικές. 

 

2.3. Περίληψη κεφαλαίου 

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται μία εισαγωγή στον τομέα Ηλεκτρονικής Συμμετοχής. 

Αρχικά, παρουσιάζεται ο ορισμός της Ηλεκτρονικής Συμμετοχής όπως ορίζεται από 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στη συνέχεια παρουσιάζονται τα σημαντικότερα 

χαρακτηριστικά του τομέα Ηλεκτρονικής Συμμετοχής όπως προέκυψαν από τη 
                                          
2 http://www.beep-eu.org/  
3 http://www.euser-eu.org/  
4 http://www.transfereast.net/ 
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διαθέσιμη βιβλιογραφία. Ο βαθμός εμπλοκής των πολιτών στις δημοκρατικές 

διαδικασίες καθώς και οι ομάδες συμμετεχόντων είναι τα πρώτα δυο 

χαρακτηριστικά που παρουσιάζονται. Οι ομάδες συμμετεχόντων διαφοροποιούνται 

ανάλογα με το σκοπό και τους στόχους καθώς και την περιοχή στην οποία 

επικεντρώνεται μία πρωτοβουλία Ηλεκτρονικής Συμμετοχής. Για αυτό το λόγο, 

κρίθηκε απαραίτητη και η παρουσίαση των περιοχών στις οποίες μπορεί να 

επικεντρώνεται μία πρωτοβουλία Ηλεκτρονικής Συμμετοχής. Τέλος, 

παρουσιάζονται τα εργαλεία τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών τα οποία 

χρησιμοποιούνται στις πρωτοβουλίες Ηλεκτρονικής Συμμετοχής.  

Στη συνέχεια του κεφαλαίου προσδιορίζεται ο όρος Καλές Πρακτικές όπως 

προκύπτει μέσα από τους διάφορους τομείς στους οποίους χρησιμοποιείται. Ο όρος 

Καλές Πρακτικές παρουσιάζεται και αναλύεται μέσα από το οπτικό πρίσμα 

τεσσάρων διαφορετικών τομέων, του βιομηχανικού τομέα, του τομέα υγείας, του 

τομέα τεχνολογιών πληροφορικής και του τομέα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με 

απώτερο σκοπό την οριοθέτηση του όρου στον τομέα της Ηλεκτρονικής 

Συμμετοχής. 
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3. Μεθοδολογία 

3.1. Μεθοδολογία για την ανίχνευση και τον εντοπισμό 

περιπτώσεων Ηλεκτρονικής Συμμετοχής 

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται η μεθοδολογία που έχει χρησιμοποιηθεί για την 

αναζήτηση και τον εντοπισμό περιπτώσεων στον τομέα της Ηλεκτρονικής 

Συμμετοχής. Συγκεκριμένα, έχουν χρησιμοποιηθεί δυο μέθοδοι: α) εντοπισμός 

περιπτώσεων Ηλεκτρονικής Συμμετοχής οι οποίες έχουν ήδη καταγραφεί ως καλές 

πρακτικές σε Ευρωπαϊκούς και εθνικούς διαγωνισμούς και β) εντοπισμός 

περιπτώσεων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μέσω διαδικτυακής αναζήτησης 

(desktop research) είτε με τη χρήση λέξεων – κλειδιά είτε μέσω βάσεων 

δεδομένων. Οι δυο αυτές μέθοδοι περιγράφονται αναλυτικότερα στη συνέχεια: 

 

Α. Περιπτώσεις Ηλεκτρονικής Συμμετοχής που έχουν καταγραφεί ως καλές 

πρακτικές σε Ευρωπαϊκούς και εθνικούς διαγωνισμούς. Τα τελευταία χρόνια 

έχουν εντοπιστεί περιπτώσεις Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα πλαίσια 

διαγωνισμών τα οποία εστίαζαν είτε αποκλειστικά στον τομέα της Ηλεκτρονικής 

Συμμετοχής είτε στον τομέα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ο οποίος 

παρουσιάζει αρκετά κοινά χαρακτηριστικά με τον τομέα Ηλεκτρονικής Συμμετοχής. 

Οι σημαντικότεροι διαγωνισμοί που έχουν εξεταστεί στα πλαίσια της παρούσας 

διπλωματικής εργασίας με σκοπό την ανίχνευση και τον εντοπισμό περιπτώσεων 

Ηλεκτρονικής Συμμετοχής είναι τα ακόλουθα: 

• Ευρωπαϊκά Βραβεία Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης5 (eEurope 

Awards for eGovernment). Τα Ευρωπαϊκά Βραβεία για την 

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση έχουν ως σκοπό την προώθηση ανταλλαγής 

καλών πρακτικών ανάμεσα στα κράτη μέλη της διευρυμένης Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, στις υποψήφιες προς ένταξη χώρες καθώς και στις χώρες που 

ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Συνεταιρισμό Ελεύθερου Εμπορίου (EFTA) στον 

τομέα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αλλά και σε άλλους τομείς όπως 

Ηλεκτρονική Υγεία (eHealth) και Ηλεκτρονική Μάθηση (eLearning). Η 

ανταλλαγή καλών πρακτικών, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Βραβεία 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, διευκολύνει τη διανομή εμπειριών και την 

αμοιβαία εκμάθηση ανάμεσα στα εμπλεκόμενα κράτη μέλη προκειμένου 

να εκπληρωθούν οι στόχοι της συνθήκης της Λισσαβόνας και να γίνει η 

                                          
5 http://www.eipa.eu/eEurope_Awards/index.htm  
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Ευρώπη μέχρι το 2010 η ανταγωνιστικότερη,  οικονομία βασισμένη στη 

γνώση.  

• Βρετανικά Εθνικά Βραβεία Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης6 (UK e-

Government National Awards). Τα Βρετανικά Εθνικά Βραβεία 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης εντοπίζουν τις καλές πρακτικές 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Τεχνολογιών Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών στο δημόσιο τομέα σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Επίσης, 

εντοπίζουν καλές πρακτικές σε μη υπηρεσιακές (non–departmental) 

δημόσιες υπηρεσίες, σε μη κυβερνητικές οργανώσεις καθώς και σε άλλους 

πάροχους υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στη Μεγάλη Βρετανία. 

• Βραβεία Στοκχόλμης7 (Stockholm Challenge awards). Τα βραβεία 

Στοκχόλμης έχουν Ευρωπαϊκό χαρακτήρα και θεωρούνται πρωτοποριακά 

ανάμεσα στα υπάρχοντα βραβεία για τεχνολογίες πληροφορικής και 

επικοινωνιών για διαδικτυακούς οργανισμούς. Γίνονται δεκτές αιτήσεις για 

πρωτοβουλίες που χρησιμοποιούν τις τεχνολογίες πληροφορικής και 

επικοινωνιών για να βελτιώσουν τις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες 

της ζωής των πολιτών καθώς και του περιβάλλοντος τους.  

 

Β. Περιπτώσεις Ηλεκτρονικής Συμμετοχής μέσω διαδικτυακής αναζήτησης 

(desktop research). Για τον εντοπισμό περιπτώσεων Ηλεκτρονικής Συμμετοχής 

μέσω διαδικτυακής αναζήτησης χρησιμοποιήθηκαν λέξεις – κλειδιά οι οποίες είναι 

σχετικές με τον τομέα της Ηλεκτρονικής Συμμετοχής. Οι λέξεις – κλειδιά 

χρησιμοποιήθηκαν σε διάφορους συνδυασμούς έτσι ώστε να μεγιστοποιηθεί ο 

αριθμός των εντοπιζόμενων περιπτώσεων. Οι λέξεις – κλειδιά που 

χρησιμοποιήθηκαν είναι: «eParticipation», «consultation», «deliberation», 

«discourse», «petitioning», «voting», «polling», «citizen forum», «spatial 

planning», κλπ. Επίσης, έχουν εντοπιστεί περιπτώσεις Ηλεκτρονικής Συμμετοχής 

μέσω των διαδικτυακών μηχανών αναζήτησης οι οποίες αναφέρονται ως 

παραδείγματα στη διαθέσιμη βιβλιογραφία για Ηλεκτρονική Συμμετοχή. 

Συγκεκριμένα, ανατρέχοντας στη διαθέσιμη βιβλιογραφία κάποιοι συγγραφείς 

παραθέτουν αξιοσημείωτες περιπτώσεις Ηλεκτρονικής Συμμετοχής έτσι ώστε να 

ενισχύσουν τις απόψεις τους. Οι αναφερόμενες περιπτώσεις Ηλεκτρονικής 

Συμμετοχής σε τέτοιου είδους πηγές αναζητήθηκαν και εντοπίστηκαν στη συνέχεια 

στο διαδικτυακό ιστό. Τέλος, περιπτώσεις Ηλεκτρονικής Συμμετοχής έχουν 

εντοπιστεί και με τη βοήθεια βάσεων δεδομένων. Συγκεκριμένα, με τη βοήθεια 

                                          
6 http://www.e-governmentawards.co.uk/  
7 http://www.stockholmchallenge.se/  
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σύνθετης αναζήτησης έχουν ανιχνευθεί περιπτώσεις Ηλεκτρονικής Συμμετοχής 

από αρκετές βάσεις δεδομένων. Οι σημαντικότερες βάσεις δεδομένων που έχουν 

μελετηθεί στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι οι ακόλουθες: 

• Η βάση δεδομένων της διαδικτυακής πύλης epractice.eu8. Η 

διαδικτυακή πύλη epractice.eu της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ως σκοπό τη 

δημιουργία μιας κοινότητας της οποίας τα μέλη θα έχουν τη δυνατότητα 

να συζητάνε και να επηρεάζουν τη δημοκρατική διαδικασία λήψης 

αποφάσεων καθώς και τον τρόπο με τον οποίο οι δημόσιες διοικήσεις 

διεκπεραιώνουν και παραδίδουν υπηρεσίες στους πολίτες. Η κοινότητα 

αυτή αποτελείται από επαγγελματίες που προέρχονται από τα κράτη μέλη 

της διευρυμένης Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες 

καθώς και τις χώρες που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Συνεταιρισμό 

Ελεύθερου Εμπορίου (EFTA).  

• Η βάση δεδομένων e-participation.net9. Η βάση δεδομένων του e-

participation.net περιέχει πρωτοβουλίες Ηλεκτρονικής Συμμετοχής που 

έχουν υλοποιηθεί στη Μεγάλη Βρετανία και στη Γερμανία. Ο σκοπός του 

e-participation.net είναι να παρουσιάσει τις διαφορετικές εξελίξεις που 

υπάρχουν στις δυο αυτές χώρες στον τομέα της Ηλεκτρονικής 

Συμμετοχής και να δώσει έμφαση σε παραδείγματα καλών πρακτικών.  

• Η βάση δεδομένων του ερευνητικού έργου eUser10. Το ερευνητικό 

έργο eUser χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι ένα 

σημαντικό πρόγραμμα έρευνας και υποστήριξης. Σκοπός του ερευνητικού 

αυτού έργου είναι να συγκεντρώσει εμπεριστατωμένα στοιχεία ως προς τις 

πραγματικές ανάγκες των πολιτών σχετικά με τους τομείς Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης, Ηλεκτρονικής Υγείας και Ηλεκτρονικής Μάθησης. 

 

3.2. Μεθοδολογία για ερευνητική επισκόπηση (survey 

research) 

Στο κεφάλαιο αυτό θα περιγραφεί η μεθοδολογία που έχει χρησιμοποιηθεί για 

ερευνητική επισκόπηση (survey research) των περιπτώσεων Ηλεκτρονικής 

Συμμετοχής. Η μεθοδολογία για ερευνητική επισκόπηση που θα παρουσιαστεί στη 

συνέχεια βασίζεται στους Kelley et al (2003).  

                                          
8 http://www.epractice.eu/home  
9 http://www.e-participation.net/  
10 http://www.euser-eu.org/  
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Σύμφωνα με τους Kelley et al (2003) η ερευνητική επισκόπηση συναντάται πολύ 

συχνά σε μελέτες σε διάφορους τομείς, όπως για παράδειγμα στον τομέα της 

υγείας και την παροχή υπηρεσιών υγείας, αλλά ακόμη συχνότερα στον τομέα 

εφαρμοσμένης κοινωνικής έρευνας όπου έχει πρωτοεμφανιστεί. Ο όρος «έρευνα» 

χρησιμοποιείται με ποικίλους τρόπους αλλά γενικά αναφέρεται στην επιλογή ενός 

σχετικά μεγάλου δείγματος ανθρώπων από έναν προκαθορισμένο πληθυσμό, 

γνωστός και ως ο «ενδιαφερόμενος πληθυσμός11» και στην απόκτηση 

πληροφοριών από αυτούς. Ο όγκος των πληροφοριών που μπορούν να 

συγκεντρωθούν συνήθως είναι μικρός σε σχέση με το δείγμα ανθρώπων που 

λαμβάνουν μέρος στην έρευνα. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται στη 

συνέχεια από τους ερευνητές με σκοπό να εξάγουν συμπεράσματα για τον ευρύ 

πληθυσμό. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιείται συνήθως μια 

τυποποιημένη μέθοδος όπως είναι η χρήση ερωτηματολογίου ή συνέντευξης.  

Οι ερευνητικές επισκοπήσεις σχεδιάζονται έτσι ώστε να παρέχουν ένα στιγμιότυπο 

μιας συγκεκριμένης κατάστασης σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Δεν 

αποσκοπούν ούτε στο να παραποιούν τις μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν στην 

έρευνα ούτε να αλλάζουν τα τελικά αποτελέσματα της έρευνας. Αντίθετα, οι 

ερευνητικές επισκοπήσεις εναρμονίζονται σε περιγραφικές μελέτες και 

χρησιμοποιούνται για να εξετάσουν απόψεις για μια συγκεκριμένη κατάσταση ή να 

εντοπίσουν επεξηγήσεις και να παρέχουν δεδομένα για τον έλεγχο μιας υπόθεσης. 

Τονίζεται επίσης ότι η ερευνητική επισκόπηση είναι μια στρατηγική έρευνας και όχι 

μια μεθοδολογία έρευνας. Έτσι, για μια επιτυχή ερευνητική επισκόπηση είναι 

διαθέσιμη μια σειρά από μεθόδους, από τις οποίες οι ερευνητές καλούνται να 

διαλέξουν την καταλληλότερη για αυτούς. Στη συνέχεια του κεφαλαίου 

παρουσιάζεται συγκεκριμένη μέθοδος που εφαρμόστηκε στα πλαίσια της παρούσας 

διπλωματικής εργασίας.  

Από τη μελέτη των ερευνητικών επισκοπήσεων, προέκυψαν τα πλεονεκτήματα και 

τα μειονεκτήματα τους, τα οποία παρουσιάζονται στη συνέχεια. Τα σημαντικότερα 

πλεονεκτήματα των ερευνητικών επισκοπήσεων είναι:  

• Παρουσιάζουν δεδομένα βασισμένα σε πραγματικές παρατηρήσεις 

(εμπειρικά δεδομένα). 

• Το μεγάλο εύρος του δείγματος των ερευνητικών επισκοπήσεων σημαίνει 

ότι είναι πιθανότερο να ληφθούν στοιχεία βασισμένα σε ένα 

                                          
11«Ενδιαφερόμενος πληθυσμός» είναι το σύνολο ανθρώπων που επιλέγεται για μια 

συγκεκριμένη μελέτη.  
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αντιπροσωπευτικό δείγμα σε σχέση με άλλες διαθέσιμες προσεγγίσεις και τα 

αποτελέσματα αυτά μπορούν να γενικευθούν σε ένα ευρύ πληθυσμό.   

• Μπορούν να παράγουν μεγάλο σύνολο δεδομένων σε σχετικά μικρό 

χρονικό διάστημα και με αρκετά μικρό κόστος.  

Αντίστοιχα, τα σημαντικότερα μειονεκτήματα των ερευνητικών επισκοπήσεων 

είναι: 

• Τα δεδομένα που συγκεντρώνονται είναι πιθανό να είναι ελλιπή σε σχέση 

με το θέμα της έρευνας. 

• Η εξασφάλιση ενός υψηλού ποσοστού ανταπόκρισης σε μια ερευνητική 

επισκόπηση μπορεί να είναι δύσκολο να ελεγχθεί, ιδιαίτερα όταν 

πραγματοποιείται ταχυδρομικώς. Δυσκολίες εμφανίζονται και όταν η αυτή 

διεξάγεται μέσω τηλεφωνικών ή προσωπικών συνεντεύξεων.  

Η μέθοδος που εφαρμόστηκε στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας για 

μια ολοκληρωμένη ερευνητική επισκόπηση των περιπτώσεων Ηλεκτρονικής 

Συμμετοχής, αποτελείται από τα παρακάτω βήματα: 

1. Ερευνητικό ερώτημα 

Ο σκοπός της ερευνητικής επισκόπησης είναι να απαντήσει σε ένα σαφές 

ερώτημα. Ερευνητικές επισκοπήσεις με περισσότερα από ένα ερωτήματα 

τείνουν να είναι λιγότερο επιτυχείς, ενώ ερευνητικές επισκοπήσεις χωρίς 

ερευνητικό ερώτημα οδηγούνται συνήθως στην αποτυχία. Το ερευνητικό 

ερώτημα της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη και κατανόηση των 

περιπτώσεων που έχουν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα στον τομέα Ηλεκτρονικής 

Συμμετοχής έτσι ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα τα οποία θα διευκολύνουν 

μεταγενέστερες έρευνες, όπως έχει ήδη παρουσιαστεί στο κεφάλαιο 1.3 

«Στόχοι της εργασίας» της παρούσας διπλωματικής εργασίας.   

2. Μέθοδος έρευνας 

Η μέθοδος έρευνας που θα χρησιμοποιηθεί είναι η αποστολή ερωτηματολογίων 

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για τη συγκεκριμένη μέθοδο, ο βαθμός 

ανταπόκρισης είναι σχετικά χαμηλός και κυμαίνεται στο 20% του επιλεγμένου 

πληθυσμού. Ο βαθμός ανταπόκρισης έχει θετική συσχέτιση με το περιεχόμενο 

και τη διάρκεια του ερωτηματολογίου. Ερευνητική επισκόπηση που 

χρησιμοποιεί ερωτηματολόγια τα οποία αποτελούνται από λίγες ερωτήσεις 

κλειστού τύπου θα έχει μεγαλύτερο βαθμός ανταπόκρισης σε σχέση με μια 

άλλη που χρησιμοποιεί ερωτηματολόγια με περισσότερες ερωτήσεις στις οποίες 

περιέχονται και ερωτήσεις ανοιχτού τύπου.  

3. Σχεδιασμός του ερευνητικού εργαλείου 

Το ερευνητικό εργαλείο που θα χρησιμοποιηθεί στην ερευνητική επισκόπηση 

της παρούσας διπλωματικής εργασίας, είναι ερωτηματολόγιο το οποίο θα 
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αποσταλεί με τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι ερωτήσεις που θα 

περιλαμβάνει θα πρέπει να έχουν σχεδιαστεί προσεχτικά και δοκιμαστεί 

πειραματικά προτού το ερωτηματολόγιο αποσταλεί. Ο προσεχτικός σχεδιασμός 

του ερωτηματολογίου είναι απαραίτητος για να μειωθεί η προκατάληψη στα 

αποτελέσματα αφού ο σχεδιασμός, η διατύπωση, η μορφή και η σειρά των 

ερωτήσεων μπορούν να επηρεάσουν τις απαντήσεις των συμμετεχόντων.  

4. Δείγμα  

Το δείγμα που θα χρησιμοποιηθεί αποτελείται από το σύνολο των 

εντοπιζόμενων περιπτώσεων Ηλεκτρονικής Συμμετοχής σε εθνικό, 

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο στην Ευρώπη. Όπως έχει προαναφερθεί σε 

προηγούμενο κεφάλαιο, οι περιπτώσεις Ηλεκτρονικής Συμμετοχής θα  

εντοπιστούν μέσω της διαδικτυακής έρευνας και από την καταγραφή τους σε 

Ευρωπαϊκούς και εθνικούς διαγωνισμούς.  

5. Συλλογή και ανάλυση δεδομένων και καταγραφή αποτελεσμάτων  

Κατά τη συλλογή των αποκρίσεων των συμμετεχόντων, θα πρέπει να 

καταγράφονται σε αρχείο όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή των 

ερωτηματολογίων (π.χ. αριθμός επικοινωνιών με τους συμμετέχοντες, αριθμός 

συμμετεχόντων που απάντησαν το ερωτηματολόγιο, άρνηση συμμετοχής ή δεν 

απάντησαν καθόλου, ο βαθμός ανταπόκρισης). 

Στη συνέχεια, βάσει των ερωτηματολογίων που έχουν συγκεντρωθεί, θα 

ακολουθήσει ανάλυση των δεδομένων από τα οποία θα εξαχθούν χρήσιμα 

συμπεράσματα. 

Όλα τα βήματα της παραπάνω μεθόδου χρησιμοποιούνται στη συνέχεια της 

παρούσας εργασίας για την πραγματοποίηση της ερευνητικής επισκόπησης με 

σκοπό την ανάλυση και μελέτη των περιπτώσεων Ηλεκτρονικής Συμμετοχής. 

Το ερευνητικό ερώτημα εισάγεται στο κεφάλαιο 1.3 «Στόχοι της εργασίας», η 

μέθοδος έρευνας παρουσιάζεται στο κεφάλαιο 6.1 «Συγκέντρωση περιπτώσεων 

Ηλεκτρονικής Συμμετοχής» ενώ το ερευνητικό εργαλείο παρουσιάζεται στο 

κεφάλαιο 4.2 «Επιλογή του μοντέλου και περιγραφή των φορμών καταγραφής 

οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό και μελέτη των ». Αντίστοιχα, 

το δείγμα παρουσιάζεται αναλυτικά στο κεφάλαιο 5 «Εντοπισμός και 

καταγραφή περιπτώσεων Ηλεκτρονικής Συμμετοχής στην Ευρώπη» ενώ η 

συλλογή και ανάλυση των δεδομένων καθώς και η καταγραφή των 

αποτελεσμάτων παρουσιάζεται στο κεφάλαιο 6 «Συγκέντρωση, μελέτη και 

ανάλυση περιπτώσεων Ηλεκτρονικής Συμμετοχής». 
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3.3. Περίληψη κεφαλαίου 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάστηκαν οι δυο μεθοδολογίες που εφαρμόστηκαν στα 

πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας. Αρχικά, παρουσιάστηκε η 

μεθοδολογία για τον εντοπισμό περιπτώσεων Ηλεκτρονικής Συμμετοχής και στη 

συνέχεια η μεθοδολογία για επιτυχή ερευνητική επισκόπηση. 

Για τον εντοπισμό περιπτώσεων Ηλεκτρονικής Συμμετοχής παρουσιάστηκαν οι δυο 

μέθοδοι οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν: (α) εντοπισμός περιπτώσεων Ηλεκτρονικής 

Συμμετοχής οι οποίες έχουν ήδη καταγραφεί ως καλές πρακτικές σε Ευρωπαϊκούς 

κα εθνικούς διαγωνισμούς και (β) εντοπισμός μέσω διαδικτυακής αναζήτησης με τη 

βοήθεια λέξεων – κλειδιά και μέσω βάσεων δεδομένων. Οι σημαντικότεροι 

διαγωνισμοί που έχουν εξεταστεί στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας 

με σκοπό τον εντοπισμό περιπτώσεων Ηλεκτρονικής Συμμετοχής είναι τα 

Ευρωπαϊκά Βραβεία Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, τα Βρετανικά Εθνικά Βραβεία 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και τα Βραβεία Στοκχόλμης ενώ οι σημαντικότερες 

βάσεις δεδομένων είναι η βάση δεδομένων της διαδικτυακής πύλης epractice.eu, η 

βάση δεδομένων e-participation.net και τέλος η βάση δεδομένων του ερευνητικού 

έργου eUser. Επίσης, για τον εντοπισμό περιπτώσεων Ηλεκτρονικής Συμμετοχής 

μέσω διαδικτυακής αναζήτησης οι κυριότερες λέξεις – κλειδιά που 

χρησιμοποιήθηκαν είναι: «eParticipation», «consultation», «deliberation», 

«discourse», «petitioning», ««voting», «polling», «citizen forum» και «spatial 

planning». 

Η μεθοδολογία για επιτυχή ερευνητική επισκόπηση, όπως προτείνεται από τους 

Kelley et al (2003), παρουσιάζεται στη συνέχεια του κεφαλαίου. Τα κυριότερα 

χαρακτηριστικά και γνωρίσματα καθώς και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα 

της πραγματοποίησης ερευνητικών επισκοπήσεων περιγράφονται αναλυτικά. 

Ολοκληρώνοντας, παρατίθενται τα κυριότερα βήματα της συγκεκριμένης μεθόδου 

της ερευνητικής επισκόπησης που θα εφαρμοστεί στα πλαίσια της παρούσας 

διπλωματικής εργασίας καθώς και τα αντίστοιχα κεφάλαια της παρούσας εργασίας 

όπου περιγράφονται οι ενέργειες και δράσεις για την υλοποίηση του κάθε βήματος 

ξεχωριστά. 
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4. Βιβλιογραφική Ανασκόπηση για τον 

προσδιορισμό και την αξιολόγηση καλών 

πρακτικών Ηλεκτρονικής Συμμετοχής  

Ο προσδιορισμός καλών πρακτικών στον τομέα της Ηλεκτρονικής Συμμετοχής είναι 

ένα θέμα το οποίο απασχολεί τους ερευνητές τα τελευταία χρόνια. Συγκεκριμένα, 

αφοσιωμένοι ερευνητές και αρθρογράφοι στον τομέα Ηλεκτρονικής Συμμετοχής 

έχουν προσπαθήσει να προσδιορίσουν μοντέλα βάσει των οποίων περιπτώσεις 

Ηλεκτρονικής Συμμετοχής να μπορούν να χαρακτηριστούν ως καλές πρακτικές. Τα 

μοντέλα αυτά κατά κύριο λόγο προσπαθούν να αξιολογήσουν συγκεκριμένες 

πτυχές των πρωτοβουλιών οι οποίες συνδυάζουν έννοιες τόσο από τον τομέα 

Ηλεκτρονικής Συμμετοχής όσο και από την περιοχή αξιολόγησης καλών 

πρακτικών. Τα μοντέλα αυτά θα παρουσιαστούν αναλυτικά στη συνέχεια του 

παρόντος κεφαλαίου σε συνδυασμό με αξιοσημείωτα μοντέλα από τον τομέα 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Ο κύριος λόγος παρουσίασης των μοντέλων 

προσδιορισμού καλών πρακτικών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι η παροχή 

μίας ολοκληρωμένης εικόνας στον αναγνώστη, σχετικά με τα διαθέσιμα μοντέλα, 

καθώς ο τομέας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης παρουσιάζει αρκετά κοινά 

χαρακτηριστικά με τον τομέα Ηλεκτρονικής Συμμετοχής. Έτσι, έννοιες οι οποίες 

χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό καλών πρακτικών Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης μπορούν, κατ’ επέκταση, να υιοθετηθούν και στον τομέα 

Ηλεκτρονικής Συμμετοχής. Τέλος, θα επιλεχθεί ένα μοντέλο βάση του οποίου θα 

εξαχθούν οι δυο φόρμες καταγραφής, η συνοπτική και η λεπτομερές, οι οποίες θα 

χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό και τη μελέτη των περιπτώσεων Ηλεκτρονικής 

Συμμετοχής.  

 

4.1. Βιβλιογραφική Ανασκόπηση στα διαθέσιμα μοντέλα 

προσδιορισμού και αξιολόγησης καλών πρακτικών 

Ηλεκτρονικής Συμμετοχής 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα διαθέσιμα μοντέλα προσδιορισμού καλών 

πρακτικών στον τομέα Ηλεκτρονικής Συμμετοχής όπως αυτά έχουν εντοπιστεί στη 

βιβλιογραφική ανασκόπηση. Για τη μεγαλύτερη ευκολία του αναγνώστη κάθε 

μοντέλο παρουσιάζεται σε διαφορετική υπό – ενότητα.  
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4.1.1. Μοντέλο καλών πρακτικών Ηλεκτρονικής Συμμετοχής  

Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Μελέτης Ηλεκτρονικής Συμμετοχής12 δημιουργήθηκε 

ένα μοντέλο αξιολόγησης για καλές πρακτικές Ηλεκτρονικής Συμμετοχής 

(Panopoulou et al, 2008). Ο σκοπός του προτεινόμενου μοντέλου είναι η 

αξιολόγηση των πρωτοβουλιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης έτσι ώστε να 

προσδιοριστούν ως καλές πρακτικές. Η ανασκόπηση στη διαθέσιμη βιβλιογραφία 

για καλές πρακτικές καθώς και σε παρόμοια μοντέλα αξιολόγησης για καλές 

πρακτικές στο τομέα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αποτέλεσαν τις βασικές 

πηγές για τη δημιουργία του μοντέλου αξιολόγησης. Το προτεινόμενο μοντέλο 

αποτελείται από τα εξής οκτώ βασικά κριτήρια:  

• Αποτελέσματα και επιτεύγματα (results and achievements). Το 

κριτήριο αυτό αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές πτυχές που πρέπει να 

εξετασθούν για την αξιολόγηση καλών πρακτικών και ορίζεται ως ο 

καθορισμός των πραγματικών, πρακτικών αποτελεσμάτων και επιτευγμάτων 

μιας πρωτοβουλίας Ηλεκτρονικής Συμμετοχής. Συγκεκριμένα, τα 

αποτελέσματα μιας πρωτοβουλίας πρέπει να τεκμηριώνονται σε σχέση με 

την επίδραση που είχαν τόσο στους συμμετέχοντες όσο και στους 

εμπλεκόμενους. Επίσης, το κριτήριο αυτό περιλαμβάνει την ανάλυση των 

πλεονεκτημάτων και ωφελημάτων που αποκομίζονται από κάθε ομάδα 

εμπλεκομένων.  

• Κοινωνικός αντίκτυπος (societal impact). Το κριτήριο αυτό ορίζεται ως 

ο προσδιορισμός του αντίκτυπου μιας πρωτοβουλίας στη «δημόσια αξία» 

για ολόκληρη την κοινωνία και αναφέρεται στα μακροπρόθεσμα 

αποτελέσματα για τους συμμετέχοντες μιας πρωτοβουλίας, καθώς και στις 

αλλαγές που γίνονται στο περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί. Ως 

μακροπρόθεσμες αλλαγές που μπορούν να προκύψουν από μία 

πρωτοβουλία Ηλεκτρονικής Συμμετοχής είναι αλλαγές στις κοινωνικές 

δομές, στη συμπεριφορά και νοοτροπία των πολιτών, στη συχνότητα 

συμμετοχής του κοινού, στην εμπιστοσύνη του κοινού, στη δημοκρατία, 

στα πολιτικά δικαιώματα, κλπ..   

• Καινοτομία και νεωτερισμός (innovation and novelty). Το κριτήριο 

αυτό αναφέρεται στη δημιουργία ή παραγωγή μιας καινοτομίας ή κάτι 

διαφορετικού στα πλαίσια μιας πρωτοβουλίας Ηλεκτρονικής Συμμετοχής.  

Θέματα, όπως κοινωνικό – οικονομικές καινοτομίες καθώς και πολιτικό – 

διοικητικές οργανωσιακές αλλαγές βασισμένες στις νέες τεχνολογίες 

πληροφορικής και επικοινωνιών μπορούν να καταγραφούν στο 

                                          
12 http://www.european-eparticipation.eu/index.php  
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συγκεκριμένο κριτήριο. Το κριτήριο καινοτομία και νεωτερισμός είναι 

ιδιαίτερα σημαντικό αφού προσθέτει αξία στις διαδικασίες συμμετοχής και 

διευκολύνει τον εντοπισμό νέων ιδεών για την ενίσχυση του τομέα 

Ηλεκτρονικής Συμμετοχής.  

• Διδάγματα (lessons learnt). Το κριτήριο αυτό ορίζεται ως πολύτιμη 

εμπειρία που μπορεί να καθοδηγήσει παρόμοιες πρωτοβουλίες. Τα 

διδάγματα μιας πρωτοβουλίας Ηλεκτρονικής Συμμετοχής μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για να εμπνεύσουν, καθοδηγήσουν καθώς και να 

συμβουλεύσουν ενδιαφερόμενους στο τομέα Ηλεκτρονικής Συμμετοχής για 

την υλοποίηση παρόμοιων πρωτοβουλιών. Τα διδάγματα μπορεί να είναι 

είτε θετικές είτε αρνητικές εμπειρίες που προκύπτουν από μια πρωτοβουλία 

και μπορούν να επηρεάσουν μια άλλη. Συγκεκριμένα, οι αρνητικές 

εμπειρίες πρέπει να είναι διαθέσιμες στους ενδιαφερόμενους του τομέα 

Ηλεκτρονικής Συμμετοχής έτσι ώστε να μπορούν να αποφευχθούν τα ίδια 

λάθη σε μελλοντικές πρωτοβουλίες.  

• Βιωσιμότητα και μελλοντική ανάπτυξη (sustainability and future 

development). Το κριτήριο αυτό αναφέρεται στις μεθόδους που έχουν 

χρησιμοποιηθεί για να ξεπεραστούν προβλήματα κόστους και χρόνου καθώς 

και σε θέματα που αφορούν τη λειτουργία μιας πρωτοβουλίας για μια 

μεγαλύτερη χρονική περίοδο από την προγραμματισμένη. Ο εντοπισμός και 

η επίλυση λειτουργικών, πολιτικών και οικονομικών εμποδίων μπορεί να 

οδηγήσει στη βιωσιμότητα μιας πρωτοβουλίας χωρίς τη δημιουργία 

προβλημάτων στο περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί. Επίσης, στα πλαίσια 

του κριτηρίου εξετάζονται θέματα κόστους και χρόνου για τη βιώσιμη 

λειτουργία μιας πρωτοβουλίας τόσο στα πλαίσια της προγραμματισμένης 

λειτουργίας της όσο και για μελλοντική λειτουργία.  

• Μεταβιβασιμότητα και υιοθέτηση της πρακτικής (transferability and 

sharing of practice). Το κριτήριο αυτό αναφέρεται στη μεταφορά 

τεχνογνωσίας, γνώσης και υιοθέτησης πρακτικής σε άλλες πρωτοβουλίες ή 

σε άλλα περιβάλλοντα λειτουργίας με απώτερο σκοπό τον εντοπισμό καλών 

πρακτικών. Αν και το πολιτιστικό, νομικό και οργανωσιακό περιβάλλον στο 

οποίο λειτουργεί κάθε πρωτοβουλία Ηλεκτρονικής Συμμετοχής είναι 

μοναδικό, η μεταφορά εμπειριών και η επαναχρησιμοποίηση αποδεκτών 

λύσεων μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικά πλεονεκτήματα για όλους 

τους ενδιαφερόμενους και εμπλεκόμενους σε μια πρωτοβουλία 

Ηλεκτρονικής Συμμετοχής σε διεθνές, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό 

επίπεδο.  
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• Προβολή (visibility). Το κριτήριο αυτό αναφέρεται στις ενέργειες 

προσέλκυσης των πολιτών καθώς και στις ενέργειες για τη βελτίωση της 

προβολής μιας πρωτοβουλίας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Συγκεκριμένα, 

περιγράφεται η προβολή μιας πρωτοβουλίας μέσω των ενεργειών διάχυσης 

αποτελεσμάτων καθώς και μέσα από τα ίδια τα αποτελέσματα μιας 

πρωτοβουλίας. Επίσης, περιγράφονται τα πραγματικά αποτελέσματα μιας 

πρωτοβουλίας σχετικά με τα οφέλη και πλεονεκτήματα που έχουν 

επιτευχθεί στα πλαίσια της πρωτοβουλίας Ηλεκτρονικής Συμμετοχής, καθώς 

και ο βαθμός αναγνωρισιμότητας της πρωτοβουλίας εντός της 

στοχευόμενης γεωγραφικής περιοχής. Το κριτήριο αυτό είναι ιδιαιτέρα 

σημαντικό για την αξιολόγηση καλών πρακτικών Ηλεκτρονικής Συμμετοχής 

αφού κάθε πρωτοβουλία πρέπει να γίνει ιδιαίτερα γνωστή στο στοχευόμενο 

κοινό και κατ’ επέκταση να το προσελκύσει έτσι ώστε να εμπλέξει 

μεγαλύτερο αριθμό πολιτών στις διαδικασίες συμμετοχής.  

• Λειτουργικότητα (functionality). Το κριτήριο αυτό ορίζεται ως η ευκολία 

χρήσης των εργαλείων Ηλεκτρονικής Συμμετοχής από τους χρήστες. 

Συγκεκριμένα, τα εργαλεία Ηλεκτρονικής Συμμετοχής θα πρέπει να 

ικανοποιούν τις ανάγκες και προσδοκίες των χρηστών καθώς και τις 

απαιτήσεις μιας διαδικασίας συμμετοχής. Τα εργαλεία και οι διαδικασίες 

τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών πρέπει να είναι λειτουργικά, 

φιλικά προς τον χρήστη και εύκολα στη χρήση τους ακόμη και από 

άπειρους χρήστες σε θέματα τεχνολογίας. Όσο πιο φιλικά είναι τα εργαλεία 

τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών προς τους χρήστες τόσο 

περισσότεροι χρήστες θα συμμετέχουν σε μια πρωτοβουλία Ηλεκτρονικής 

Συμμετοχής διασφαλίζοντας την επιτυχή υλοποίηση της πρωτοβουλίας. 

 

4.1.2. Ανάλυση και αξιολόγηση ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων  

Οι Whyte και Macintosh (2003) προτείνουν ένα μοντέλο αξιολόγησης των 

ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων το οποίο αποτελείται από κριτήρια τα οποία 

αξιολογούν μια πρωτοβουλία ηλεκτρονικής διαβούλευσης από τρεις διαφορετικές 

πτυχές, την πολιτική, τεχνική και κοινωνική. Αξίζει να σημειωθεί ότι αν και τα 

κριτήρια που προτείνονται στο μοντέλο των Whyte και Macintosh αφορούν μια 

συγκεκριμένη περιοχή Ηλεκτρονικής Συμμετοχής, πολύτιμα συμπεράσματα και 

κριτήρια μπορούν να εξαχθούν με σκοπό τη γενίκευση και εφαρμογή τους σε όλες 

τις περιοχές Ηλεκτρονικής Συμμετοχής.  

Η πολιτική αξιολόγηση (political evaluation) περιλαμβάνει κριτήρια παρεμφερή 

με τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση διαβουλεύσεων που 

πραγματοποιούνται με τον παραδοσιακό τρόπο. Ο καθορισμός του βαθμού 
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επίτευξης της συμμετοχής των πολιτών αποτελεί τον απώτερο σκοπό των 

κριτηρίων της πολιτικής αξιολόγησης ο οποίος μπορεί να επιτευχθεί μέσω οκτώ 

κριτηρίων. Τα κριτήρια αυτά είναι: 

o Ο στόχος της ηλεκτρονικής διαβούλευσης (consultation objectives), 

o Ο βαθμός επιρροής των πολιτών (extent of citizens’ influence), 

o Ιδιοκτήτες, συμμετέχοντες και ομάδες – στόχων (owners, actors and 

target participants), 

o Προσβάσιμη γνώση και ικανότητα (accessible knowledge and skills), 

o Φάση διαδικασίας λήψης αποφάσεων (stage in decision – making), 

o Χρονικό διάστημα (time range), 

o Πόροι και μέθοδοι (resources and methods), 

o Ανατροφοδότηση (Feedback). 

Η τεχνική αξιολόγηση (technical evaluation) περιλαμβάνει κριτήρια τα οποία 

αφορούν την ευκολία χρήσης των εργαλείων που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια 

μιας ηλεκτρονικής διαβούλευσης. Η τεχνική αξιολόγηση επικεντρώνεται κατά κύριο 

λόγο στην ικανοποίηση των αναγκών και επιθυμιών των χρηστών. Ανάλογα με τις 

ομάδες – στόχους της κάθε ηλεκτρονικής διαβούλευσης τα εργαλεία πρέπει να 

σχεδιάζονται κατάλληλα έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούνται με ευκολία 

από τους χρήστες. Έτσι, το κύριο κριτήριο της τεχνικής αξιολόγησης είναι η 

χρηστικότητα των εργαλείων.  

Τέλος, η κοινωνική αξιολόγηση (Social Evaluation) περιλαμβάνει κοινωνικές 

ερευνητικές μεθόδους με σκοπό την αξιολόγηση του αντίκτυπου ή των 

αποτελεσμάτων των ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων. Η κοινωνική αξιολόγηση 

επικαλύπτεται από την πολιτική και τεχνική αξιολόγηση αφού ο απώτερος σκοπός 

της κοινωνικής αξιολόγησης όπως και των άλλων δυο πτυχών αξιολόγησης είναι η 

κατανόηση των ομάδων – στόχων και η εξαγωγή συμπερασμάτων βασισμένοι στις 

προσδοκίες τους και αντιλήψεις τους.  

 

4.1.3. Ηλεκτρονικές διαβουλεύσεις για την ανάπτυξη του 

Αμβούργου: Μέθοδοι, Τεχνικές, Παράγοντες Επιτυχίας   

Οι Luhrs et al (2003) επικεντρώθηκαν στις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν κατά 

τη διεξαγωγή της ηλεκτρονικής διαβούλευσης μεταξύ των πολιτικών και πολιτών 

στο Αμβούργο της Γερμανίας, στην αξιολόγηση της καθώς και στο προσδιορισμό 

παραγόντων επιτυχίας. Αρχικά, οι Luhrs et al. προσδιορίζουν το υπόβαθρο των 

πολιτών στο Αμβούργο αναφορικά με την εμπλοκή τους στις δημοκρατικές 

διαδικασίες ενώ ακολουθεί περιγραφή των εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν για 

την υλοποίηση της ηλεκτρονικής διαβούλευσης. Στη συνέχεια, παρατίθενται από 

τους συγγραφείς, χαρακτηριστικά τα οποία χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση 
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ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων ανάμεσα σε πολιτικούς και πολίτες καθώς και 

κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας. Τα χαρακτηριστικά αξιολόγησης θα αναλυθούν 

λεπτομερώς στη συνέχεια αφού αποτελούν κριτήρια για την επιτυχή υλοποίηση 

ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι αν και τα κριτήρια που 

προτείνονται από τους Luhrs et al αφορούν μια συγκεκριμένη περιοχή 

Ηλεκτρονικής Συμμετοχής, πολύτιμα συμπεράσματα και κριτήρια μπορούν να 

εξαχθούν με σκοπό τη γενίκευση και εφαρμογή τους σε όλες τις περιοχές 

Ηλεκτρονικής Συμμετοχής. Συγκεκριμένα, τα χαρακτηριστικά αξιολόγησης για μια 

ηλεκτρονική διαβούλευση όπως αυτά προτείνονται από τους Luhrs et al είναι τα 

εξής: 

o Ελκυστικότητα (Attractiveness). Η ελκυστικότητα μπορεί να καθοριστεί 

από τον αριθμό χρηστών που έχουν παρακολουθήσει την ηλεκτρονική 

διαβούλευση είτε ως εγγεγραμμένα μέλη είτε όχι.  

o Εικονικότητα (Virtuality). Μία ηλεκτρονική διαβούλευση επιτρέπει στους 

χρήστες να ενωθούν σε ένα διαδικτυακό χώρο και να συζητήσουν χωρίς 

χρονικούς και γεωγραφικούς φραγμούς. Έτσι, η εικονικότητα μιας 

ηλεκτρονικής διαβούλευσης μπορεί να καθοριστεί από τον αριθμό χρηστών 

που συμμετέχουν σε μια συζήτηση και ανήκουν σε διαφορετικά γεωγραφικά 

διαμερίσματα είτε μιας χώρας είτε ακόμη και της Ευρώπης. Επίσης, ένα 

άλλο κριτήριο είναι ο βαθμός ασύγχρονης συμμετοχής των χρηστών αφού 

η ηλεκτρονική διαβούλευση επιτρέπει στους συμμετέχοντες να διαβάζουν 

και να αναρτούν τα δικά τους σχόλια και παρατηρήσεις κατά τη διάρκεια 

όλης της ημέρας και όχι μόνο σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους.  

o Προσέλκυση νέων ομάδων – στόχων (Attracting new target). Η 

χρήση του Διαδικτύου ως μέσο συζητήσεων ανάμεσα στους πολιτικούς και 

τους πολίτες διευκολύνει την προσέλκυση νέων ομάδων – στόχων. 

Συγκεκριμένα, ηλεκτρονικές διαβουλεύσεις μέσω πλατφόρμων είναι 

ιδιαίτερα ελκυστικές για ομάδες – στόχους όπως η νεολαία, η οποία είναι 

μια ομάδα αρκετά αποστασιοποιημένη από τις παραδοσιακές δημοκρατικές 

διαδικασίες. Έτσι, η προσέλκυση νέων ομάδων – στόχων μπορεί να 

καταγραφεί μέσω των διαθέσιμων δημογραφικών πληροφοριών των 

συμμετεχόντων.      

o Συμμετοχή των εμπλεκομένων (Drawing participants in). Για μια 

επιτυχημένη ηλεκτρονική διαβούλευση θα πρέπει να επιτευχθεί όχι μόνο η 

προσέλκυση των συμμετεχόντων αλλά και η ενεργός συμμετοχή τους. Οι 

συμμετέχοντες θα πρέπει να δέχονται τέτοια ερεθίσματα από τους 

δημιουργούς των ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων, έτσι ώστε να συμμετέχουν 

ενεργά και συνεχώς, μέσω ανάρτησης σχολίων και απόψεων, στα πλαίσια 
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μιας συζήτησης. Έτσι, η συμμετοχή των εμπλεκομένων μπορεί να 

καθοριστεί από τον αριθμό των αναρτημένων σχολίων σε μια ηλεκτρονική 

διαβούλευση.  

o Αλληλεπίδραση (Interactivity). Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στους 

συμμετέχοντες είναι απαραίτητη για μια επιτυχημένη ηλεκτρονική 

διαβούλευση η οποία ενισχύεται από τη σωστή διαχείριση των μηνυμάτων 

από το διαχειριστή. Η σωστή διαχείριση των μηνυμάτων και σχολίων καθώς 

και η δομημένη οργάνωση τους διευκολύνει τους συμμετέχοντες να 

επιτύχουν μια επικοινωνία εις βάθος.  

o Ικανοποίηση χρηστών (User satisfaction). Η ικανοποίηση των 

χρηστών μετά την ολοκλήρωση μιας ηλεκτρονικής διαβούλευσης χρειάζεται 

να μετρηθεί καθώς αποτελεί ένα κριτήριο για την επιτυχή διεκπεραίωση 

μιας διαδικτυακής συζήτησης.  

 

4.1.4. Μοντέλο αξιολόγησης ερευνητικών έργων και εργαλείων 

Ηλεκτρονικής Συμμετοχής  

Οι Tambouris et al (2007) παρουσιάζουν ένα μοντέλο για την αξιολόγηση 

ερευνητικών έργων Ηλεκτρονικής Συμμετοχής καθώς και εργαλείων τα οποία 

χρησιμοποιούνται για τη υλοποίηση τους. Το μοντέλο των Tambouris et al για να 

καλύψει τόσο την αξιολόγηση των ερευνητικών έργων όσο και των εργαλείων 

προτείνει τρία επίπεδα ανάλυσης τα οποία καλύπτουν αντίστοιχα τις περιοχές 

Ηλεκτρονικής Συμμετοχής, τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται καθώς και τις 

τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών οι οποίες υποστηρίζουν τα ερευνητικά 

έργα Ηλεκτρονικής Συμμετοχής.  

Οι περιοχές Ηλεκτρονικής Συμμετοχής ορίζονται ως συγκεκριμένες περιοχές μέσω 

των οποίων οι πολίτες εμπλέκονται και συμμετέχουν στις δημοκρατικές 

διαδικασίες. Οι περιοχές που προτείνονται στο μοντέλο αυτό είναι οι εξής: 

o Κοινωνία της Πληροφορίας (Community Informatics) 

o Ίδρυση Κοινωνίας (Community Building) 

o Συνεργατικά Περιβάλλοντα (Collaborative Environments) 

o Εκπαίδευση του Πολίτη (Citizenship Education) 

o Πολιτιστική Πολιτική (Cultural Politics) 

o Ομιλίες (Discourse) 

o Δημόσιος διάλογος (Deliberation) 

o Διαβούλευση (Consultation) 

o Σφυγμομετρήσεις (Polling) 

o Ψηφοφορίες (Voting) 

o Εκστρατείες (Campaigning) 

 40 



o Προεκλογικές εκστρατείες (Electioneering) 

o Ένταξη/ Αποκλεισμός (Inclusion / Exclusion) 

o Παροχή Πληροφόρησης (Information Provision) 

o Πολιτική Διαδικασία (Policy Process) 

o Συμμετοχική δημιουργία νόμων (Participatory Law – Making) 

o Δημοσιογραφία των πολιτών (Citizen Journalism) 

o Μεσολάβηση (Mediation) 

o Συμμετοχική χωροταξία (Participatory Spatial Planning) 

 

Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται στην Ηλεκτρονική Συμμετοχή περιλαμβάνουν 

διάφορες κατηγορίες προϊόντων και εφαρμογών λογισμικού. Κάποιες από τις 

κατηγορίες που περιγράφονται στη συνέχεια είναι τεχνολογικά πιο ώριμες σε 

σχέση με άλλες. Έτσι, οι Tambouris et al υποστηρίζουν ότι ορισμένες κατηγορίες 

εργαλείων είναι πιο στενά συνυφασμένες με το επίπεδο συμμετοχής ενώ κάποιες 

άλλες με τις τεχνολογίες οι οποίες χρησιμοποιούνται. Συγκεκριμένα, τα εργαλεία 

τα οποία προτείνονται στο μοντέλο αυτό είναι: 

o Ιστολόγια (Weblogs) 

o Διαδικτυακές Πύλες (Web Portals) 

o Μηχανές Αναζήτησης (Search Engines) 

o Διαδικτυακή βίντεο – μετάδοση και Podcasting (Webcasting / Podcasting) 

o Λίστες Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου / Ομάδες πληροφόρησης (Mailing 

Lists / Newsgroups) 

o Χώροι Άμεσων Συζητήσεων (Chat Rooms) 

o Βίκι (Wikis) 

o Εργαλεία Διαδικτυακής Έρευνας (Online Survey Tools) 

o Δημόσια Εργαλεία Έρευνας (Deliberative Survey Tools) 

o Εργαλεία Ανάλυσης Περιεχομένου (Content Analysis Tools) 

o Εργαλεία Διαχείρισης Περιεχομένου (Content Management Tools) 

o Εργαλεία Ομαδικής Διαχείρισης Collaborative Management Tools 

o Ομαδική εργασία βασισμένη σε υπολογιστή (Computer Supported 

Cooperative Work)  

o Συνεργάσιμα περιβάλλοντα (Collaborative Environments) 

o Πλατφόρμες Διαβούλευσης (Consultation Platforms) 

o Εργαλεία οπτικοποίησης επιχειρήματος (Argument Visualization Tools) 

o Διεπαφές φυσικών γλωσσών (Natural Language Interfaces). 

 

Τέλος, το τρίτο επίπεδο ανάλυσης είναι οι τεχνολογίες οι οποίες υποστηρίζουν τα 

εργαλεία Ηλεκτρονικής Συμμετοχής. Οι παρακάτω τεχνολογίες θεωρούνται 
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ιδιαίτερα σημαντικές στο τομέα Ηλεκτρονικής Συμμετοχής και έχουν 

χρησιμοποιηθεί στο προτεινόμενο μοντέλο: 

o Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (E-mail) 

o Στιγμιαίο Μήνυμα (Instant Messaging) 

o Διανομή αρχείων (File Sharing) 

o Ροές RSS (RSS Syndication) 

o Τεχνολογίες μέσων ροής (Streaming Media Technologies) 

o Ομαδική εργασία βασισμένη σε υπολογιστή / Ομαδικά εργαλεία (Computer 

Supported Collaborative Work / Groupware) 

o Τεχνολογίες Σημασιολογικού Ιστού (Semantic Web Technology) 

o Υπηρεσίες Ιστού (Web Services) 

o Σειριακή Γλώσσα Σήμανσης - XML (Extensible Markup Language) 

o Πρωτόκολλα ασφαλείας (Security Protocols ) 

o Τεχνολογίες αντιπροσώπευσης (Agent Technologies) 

o Εξόρυξη Δεδομένων (Data Mining) 

o Οντολογίες (Ontological Engineering) 

o Υπολογιστική Γλωσσολογία (Computational Linguistics) 

o Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας - NLP (Natural Language Processing) 

o Διαχείριση Ταυτότητας (Identity Management) 

o Τεχνολογίες φιλτραρίσματος (Filtering Technologies) 

 

4.1.5. Μοντέλο αξιολόγησης ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων  

Οι Henderson et al (2005) έχουν εισάγει ένα μοντέλο για την αξιολόγηση 

πρωτοβουλιών για ηλεκτρονικές διαβουλεύσεις και ψηφοφορίες, δραστηριότητες οι 

οποίες ανήκουν στοn τομέα Ηλεκτρονικής Συμμετοχής. Το μοντέλο αξιολόγησης 

βασίζεται σε γενικές έννοιες αξιολόγησης σχετικές με την αναθεώρηση 

κυβερνητικών προγραμμάτων καθώς και σε αναγνωρισμένες πολιτικές καλών 

πρακτικών. Ωστόσο, το μοντέλο αξιολόγησης παρουσιάζει μεγάλη ευελιξία έτσι 

ώστε να υπάρχει η δυνατότητα ενσωμάτωσης των αναδυόμενων αναγκών οι 

οποίες προκύπτουν κατά τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και υλοποίησης. Το 

προτεινόμενο μοντέλο αποτελείται από εφτά διαστάσεις αξιολόγησης, στα πλαίσια 

των οποίων έχουν αναπτυχθεί συγκεκριμένοι δείκτες και μέτρα για την αποτίμηση 

τους:  

o Αποτελεσματικότητα. Αναφέρεται στο βαθμό ικανοποίησης των στόχων 

καθώς και στο βαθμό πραγματοποίησης των επιθυμητών αποτελεσμάτων 

μέσω: 

o Της αποτελεσματικής χρήσης των διαθέσιμων τεχνολογικών 

καναλιών.  
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o Ασφαλών μεθόδων για την προστασία των χρηστών μέσω της 

συμμόρφωσης με τυποποιημένες μεθόδους.  

o Της αποδοτικής χρήσης των δραστηριοτήτων με βάση τις αντιλήψεις 

των χρηστών. 

o Των δυνατοτήτων πρόσβασης στους χρήστες. 

o Των γνώσεων των χρηστών.  

o Αμεροληψία. Αναφέρεται στο δικαίωμα δίκαιης πρόσβασης στα οφέλη μιας 

πρωτοβουλίας σε όλους τους χρήστες. Συγκεκριμένοι δείκτες που μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν είναι: 

o Το προφίλ των χρηστών.  

o Οι λόγοι για τους οποίους οι χρήστες θέλουν να χρησιμοποιήσουν 

τις διαδικτυακές διαδικασίες.  

o Ποιότητα. Αναφέρεται στο επίπεδο ικανοποίησης των χρηστών και 

συμμετεχόντων σε μια πρωτοβουλία καθώς και στη συγκριτική αξιολόγηση 

των επιπέδων αυτών με πρότυπα μέτρησης επιδόσεων. Συγκεκριμένοι 

δείκτες είναι: 

o Βαθμός ικανοποίησης των χρηστών σχετικά με τη διαδικασία.  

o Βαθμός ικανοποίησης των χρηστών σχετικά με την ποιότητα του 

περιεχομένου μιας πρωτοβουλίας.  

o Αποδοτικότητα. Αναφέρεται στο βαθμό ικανοποίησης των αποτελεσμάτων 

μιας πρωτοβουλίας σε χρηματικούς όρους. Συγκεκριμένα: 

o Βαθμός ικανοποίησης σε οικονομικούς όρους.  

o Καταλληλότητα. Αναφέρεται στο βαθμό ικανοποίησης των αναγκών που 

υπήρχαν πριν την πραγματοποίηση της πρωτοβουλίας. Συγκεκριμένοι 

δείκτες είναι: 

o Η αντίληψη των συμμετεχόντων αν έχουν ικανοποιηθεί οι ανάγκες 

τους.  

o Ο βαθμός εναρμόνισης των αποτελεσμάτων μιας πρωτοβουλίας σε 

σχέση με τις στρατηγικές εξελίξεις στον τομέα.  

o Βιωσιμότητα. Αναφέρεται στη μεθοδολογία που ακολουθείται στα πλαίσια 

επίτευξης των επιθυμητών αποτελεσμάτων μιας πρωτοβουλίας η οποία θα 

πρέπει να είναι ανθεκτική και βιώσιμη έτσι ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί 

και σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Συγκεκριμένοι δείκτες είναι: 

o Ο βαθμός υποστήριξης από τους συμμετέχοντες.  

o Οι αντιλήψεις των συμμετεχόντων σχετικά με τις δυνατότητες 

καταπολέμησης των εμποδίων για μελλοντική εφαρμογή μιας 

πρωτοβουλίας σε αντίστοιχες περιπτώσεις.  
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o Διαδικασία. Αναφέρεται σε βελτιώσεις που μπορούν να πραγματοποιηθούν 

στις διαδικασίες που εφαρμόζονται για την καλύτερη παροχή 

αποτελεσμάτων. Συγκεκριμένοι δείκτες είναι: 

o Αύξηση του βαθμού εμπλοκής των συμμετεχόντων. 

o Μελέτη των ήδη υπαρχόντων καλών πρακτικών στον τομέα.   

 
4.1.6. Μοντέλο αξιολόγησης Ηλεκτρονικής Συμμετοχής   

Οι Macintosh and Whyte (2008) υποστηρίζουν έντονα την ανάγκη για την 

υλοποίηση κατανοητών μοντέλων αξιολόγησης στον τομέα Ηλεκτρονικής 

Συμμετοχής με σκοπό την κατανόηση των υφιστάμενων πρωτοβουλιών και κατ’ 

επέκταση απόκτηση γνώσεων από αυτές. Για την κάλυψη αυτής της ανάγκης οι 

Macintosh and Whyte προχώρησαν στην υλοποίηση ενός μοντέλου αξιολόγησης. 

Το μοντέλο αυτό καλύπτει τρεις διαφορετικές πτυχές, τη δημοκρατική, τη 

σχεδιαστική και την κοινωνικό-τεχνολογική, για την καλύτερη αξιολόγηση μιας 

πρωτοβουλίας Ηλεκτρονικής Συμμετοχής. Η δημοκρατική πτυχή εξετάζει τα 

κυριότερα δημοκρατικά κριτήρια τα οποία παρουσιάζονται μέσα σε μια 

πρωτοβουλία Ηλεκτρονικής Συμμετοχής, ενώ η σχεδιαστική πτυχή εξετάζει 

λεπτομερώς τους συγκεκριμένους στόχους και σκοπούς μιας πρωτοβουλίας 

Ηλεκτρονικής Συμμετοχής όπως αυτοί καθορίζονται από τους εμπλεκόμενους. 

Τέλος, η κοινωνικό – τεχνολογική πτυχή εξετάζει το βαθμό στον οποίο επηρεάζουν 

τα τελικά αποτελέσματα μιας πρωτοβουλίας Ηλεκτρονικής Συμμετοχής ο 

σχεδιασμός των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Τα κριτήρια για 

κάθε διαφορετική πτυχή του μοντέλου αξιολόγησης έχουν προσδιοριστεί ως εξής: 

o Δημοκρατικά κριτήρια 

o Αντιπροσώπευση (Representation). Η Ηλεκτρονική Συμμετοχή 

πρέπει να χρησιμοποιείται για την υποστήριξη, συμπλήρωση και 

ενίσχυση των δραστηριοτήτων καθώς και την κατανόηση της 

αντιπροσωπευτικής κυβέρνησης, χωρίς να υπονομεύει την αξία της 

αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας.  

o Εμπλοκή (Engagement). Οι πρωτοβουλίες Ηλεκτρονικής Συμμετοχής 

πρέπει να υποστηρίζουν τον τοπικισμό και να βοηθάνε τους πολίτες 

να εμπλακούν καθώς και να συνδέονται με τις ευρύτερες 

δημοκρατικές διαδικασίες στις οποίες εμπλέκεται η κοινότητα τους.    

o Διαφάνεια (Transparency). Οι πρωτοβουλίες Ηλεκτρονικής 

Συμμετοχής πρέπει να αποκαταστήσουν τη διαφάνεια στις 

διαδικασίες λήψης αποφάσεων.  

o Σύγκρουση και συναίνεση (Conflict and consensus). Οι 

πρωτοβουλίες Ηλεκτρονικής Συμμετοχής πρέπει να λαμβάνουν 
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υπόψη τη διαφορά απόψεων, η οποία είναι μια αναπόφευκτη έκβαση 

της ενισχυμένης δημοκρατικής δέσμευσης. Έτσι, τα εργαλεία 

Ηλεκτρονικής Συμμετοχής θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν τέτοιου 

είδους αποκλίσεις απόψεων και να παρέχουν ευκαιρίες για 

διαπραγμάτευση, μεσολάβηση και συναίνεση.  

o Πολιτική ισότητα (political equality). Οι πρωτοβουλίες Ηλεκτρονικής 

Συμμετοχής θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν μεγάλο αριθμό 

ομάδων και ατόμων στη χάραξη πολιτικής ή, στο ελάχιστο, να μην  

αδικούν εκείνους που είναι αποκλεισμένοι για κάποιο λόγο ή είναι 

λιγότερο ισχυροί στην πολιτική διαδικασία.   

o Κοινοτικός έλεγχος (community control). Η δημοκρατία είναι για 

τους πολίτες που ελέγχουν τους εκλεγμένους αντιπροσώπους που 

παίρνουν αποφάσεις εκ μέρους τους. Έτσι, τα εργαλεία που 

χρησιμοποιούνται στις πρωτοβουλίες Ηλεκτρονικής Συμμετοχής θα 

πρέπει να εξασφαλίζουν ότι η δέσμευση των πολιτών συνδέεται 

στενά με τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και ότι οι εκλεγμένοι 

αντιπρόσωποι ανταποκρίνονται στους πολίτες που 

αντιπροσωπεύουν.   

o Κριτήρια σχεδιασμού (Project criteria) 

o Εμπλοκή του ευρύτερου κοινού (Engaging with a wider audience). 

Στις πρωτοβουλίες Ηλεκτρονικής Συμμετοχής η εμπλοκή ενός 

ευρύτερου κοινού μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση κριτηρίων 

χρησιμότητας π.χ. ευκολία χρήσης των εργαλείων και διαδικασιών 

μιας πρωτοβουλίας.  

o Παροχή καλύτερων ενημερωμένων απόψεων (Obtaining better 

informed opinions). Αξιολόγηση της προσφερόμενης πληροφορίας 

στους συμμετέχοντες αποσκοπώντας στην παροχή καλύτερων 

ενημερωμένων απόψεων από τους συμμετέχοντες στα πλαίσια μιας 

πρωτοβουλίας.   

o Διευκόλυνση αναλυτικότερων διαβουλεύσεων (Enabling more in-

depth consultation). Αφορά πρωτοβουλίες Ηλεκτρονικής 

Συμμετοχής οι οποίες δεν παρέχουν απλά πληροφορίες για την 

υποστήριξη μιας συζήτησης. Στις περιπτώσεις αυτές, η αξιολόγηση 

θα πρέπει να λάβει υπόψη της το περιεχόμενο και τη δομή της 

συζήτησης για να αξιολογήσει εις βάθος τη συζήτηση και να 

οδηγήσει σε αναλυτικότερα αποτελέσματα.  

o Ανάλυση κόστους αποδοτικότητας των επιμέρους συνεισφορών 

(Cost effective analysis of contributions). Η διαδικτυακή υποβολή 
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συνεισφορών οδηγεί σε εξοικονόμηση κόστους αφού μειώνονται οι 

δαπανηρές εγγραφές ενώ οι απαντήσεις κλειστού τύπου μπορούν να 

αναλυθούν σε πραγματικό χρόνο.   

o Παροχή ανατροφοδότησης στους πολίτες (Providing feedback to 

citizens). Στις περιπτώσεις πρωτοβουλιών Ηλεκτρονικής Συμμετοχής 

όπου οι συμμετέχοντες θα πρέπει να ενημερωθούν για τις ληφθείσες 

απαντήσεις καθώς και τον αντίκτυπο τους στις αποφάσεις των 

τοπικών αρχών, θα πρέπει να συμπεριληφθεί στην αξιολόγηση η 

αποτίμηση των συμμετεχόντων για τη ληφθείσα ανατροφοδότηση.   

o Κοινωνικό – τεχνολογικά κριτήρια   

o Κοινωνική αποδοχή (social acceptability) 

 Εμπιστοσύνη και ασφάλεια (Trust and security). Στις 

πρωτοβουλίες Ηλεκτρονικής Συμμετοχής θα πρέπει οι 

πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στους χρήστες να είναι 

εξακριβωμένες, πλήρεις και αξιόπιστες ενώ οι πληροφορίες 

που παρέχουν οι χρήστες να χειρίζονται με ιδιαίτερη 

ασφάλεια.  

 Σχετικότητα και νομιμότητα (Relevance and legitimacy). Στις 

πρωτοβουλίες Ηλεκτρονικής Συμμετοχής θα πρέπει οι 

συμμετέχοντες να είναι ικανοποιημένοι από τα εργαλεία που 

χρησιμοποιούν τα οποία πρέπει να είναι σχετικά με το σκοπό 

και τις προσδοκίες των χρηστών και της κοινότητας τους. 

Επίσης, το περιεχόμενο καθώς και οι περιβάλλουσες 

διαδικασίες θα πρέπει να είναι σχετικές με το σκοπό των 

χρηστών.  

o Χρησιμότητα (usefulness) 

 Προσβασιμότητα (accessibility). Στις πρωτοβουλίες 

Ηλεκτρονικής Συμμετοχής θα πρέπει το επίπεδο 

συμμόρφωσης με τις οδηγίες της Διαδικτυακής 

Πρωτοβουλίας Προσβασιμότητας (WAI) να είναι επαρκείς έτσι 

ώστε να ικανοποιούνται οι ανάγκες των ατόμων με 

αναπηρίες.  

 Ελκυστικότητα (appeal). Στις πρωτοβουλίες Ηλεκτρονικής 

Συμμετοχής θα πρέπει να αξιολογείται και η ελκυστικότητα 

τους, δηλαδή η επιθυμία των χρηστών να χρησιμοποιήσουν 

τις διαδικασίες μιας πρωτοβουλίας.  

 Σαφήνεια περιεχομένου (content clarity). Στις πρωτοβουλίες 

Ηλεκτρονικής Συμμετοχής θα πρέπει οι χρήστες να 
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κατανοούν πως συνδέεται το περιεχόμενο σε σχέση με τους 

στόχους τους.   

 Ανταπόκριση (Rensposiveness). Στις πρωτοβουλίες 

Ηλεκτρονικής Συμμετοχής τα εργαλεία καθώς και η 

διαδικασία θα πρέπει να δίνουν απαντήσεις στις ερωτήσεις 

του χρήστη γρήγορα και αποτελεσματικά.  

o Χρηστικότητα (usability) 

 Πλοήγηση και οργάνωση (Navigation and organization). Στις 

πρωτοβουλίες Ηλεκτρονικής Συμμετοχή θα πρέπει να είναι 

διαθέσιμες, ικανοποιητικές και ακριβείς πληροφορίες σχετικά 

με την πλοήγηση και τον τρόπο οργάνωσης της 

πρωτοβουλίας.  

 Αποδοτικότητα και ευελιξία (efficiency and flexibility). Στις 

πρωτοβουλίες Ηλεκτρονικής Συμμετοχής οι χρήστες θα 

πρέπει έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τους 

στόχους τους σε ένα αποδεκτό χρόνο.  

 Αποκατάσταση λαθών (error recovery). Στις πρωτοβουλίες 

Ηλεκτρονικής Συμμετοχής θα πρέπει να υπάρχει η 

δυνατότητα αποκατάστασης λαθών καθώς και η σωστή και 

αποτελεσματική καθοδήγηση για την επίτευξη της σωστής 

διαδικασίας.  

 

4.1.7. Αξιολόγηση και αντίκτυπος στην Ηλεκτρονική Συμμετοχή    

Στα πλαίσια του δικτύου αριστείας DEMO-net το μοντέλο αξιολόγησης που 

προτάθηκε από τους Macintosh και Whyte έχει βελτιωθεί και εμπλουτιστεί με 

αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός εμπλουτισμένου μοντέλου αξιολόγησης. Το 

μοντέλο αξιολόγησης του DEMO-net (2008) βασίζεται στις τρεις διαφορετικές 

πτυχές, στη δημοκρατική, σχεδιαστική και κοινωνικό-τεχνολογική, όπως αυτές 

περιγράφηκαν και στο μοντέλο αξιολόγησης των Macintosh και Whyte ενώ 

συγκεκριμένα κριτήρια και υπό – κριτήρια καθορίζονται ξεχωριστά σε κάθε πτυχή. 

Οι τρεις πτυχές καθώς και τα κριτήρια του μοντέλου αξιολόγησης τα οποία 

χρησιμοποιήθηκαν από τους Macintosh και Whyte δε θα αναλυθούν περαιτέρω. 

Αντίθετα, τα κριτήρια που έχουν εμπλουτίσει το αρχικό μοντέλο αξιολόγησης 

καθώς και τα υπό - κριτήρια παρουσιάζονται στη συνέχεια:  

• Σχεδιαστική πτυχή (Project perspective) 

o Εμπλοκή του ευρύτερου κοινού. Τα υπό – κριτήρια είναι: 

 Προώθηση και δραστηριότητες διάχυσης 

 Εμπλεκόμενοι (Inclusiveness) 
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 Ανάπτυξη κοινότητας 

o Παροχή καλύτερων ενημερωμένων απόψεων. Τα υπό – κριτήρια 

είναι: 

 Πληροφόρηση 

 Μόρφωση 

o Αντικείμενο μελέτης. Το κριτήριο αυτό αναφέρεται στην ποιοτική και 

εις βάθος ανάλυση των διαδικασιών της Ηλεκτρονικής Συμμετοχής 

και προτείνονται δείκτες μέτρησης οι οποίοι επιτρέπουν την ποιοτική 

αξιολόγηση του περιεχομένου καθώς και της δομής μιας διαδικασίας 

Ηλεκτρονικής Συμμετοχής.  

o Αποτελεσματικότητα. Το κριτήριο αυτό αναφέρεται στον εντοπισμό 

μείωσης του κόστους μιας διαδικασίας και κατ’ επέκταση μιας 

πρωτοβουλίας Ηλεκτρονικής Συμμετοχής. Τα υπό – κριτήρια είναι: 

 Αποτελεσματικότητα κόστους  

 Αποτελεσματικότητα χρόνου 

o Ανατροφοδότηση.  

o Ποιότητα διαδικασίας. Το κριτήριο αυτό αναφέρεται στη συνολική 

ποιότητα των πρωτοβουλιών Ηλεκτρονικής Συμμετοχής αφού 

επιτρέπει τον εντοπισμό και την αξιολόγηση χαρακτηριστικών καλών 

πρακτικών.  

o Βιωσιμότητα. Το κριτήριο της βιωσιμότητας στοχεύει στον εντοπισμό 

λειτουργικών και πολιτικών εμποδίων για να επιτρέψει τη συνεχή 

λειτουργία μιας πρωτοβουλίας.  

• Κοινωνικό – τεχνολογική πτυχή (Socio-technical perspective) 

o Κοινωνική αποδοχή. Τα υπό – κριτήρια είναι: 

 Εμπιστοσύνη και ασφάλεια 

 Σχετικότητα και νομιμότητα 

o Χρησιμότητα. Τα υπό – κριτήρια είναι: 

 Προσβασιμότητα 

 Ελκυστικότητα και χρήση 

 Σαφήνεια περιεχομένου 

 Ανταπόκριση 

 Αλληλεπίδραση 

 Καλή πρακτική 

o Χρηστικότητα. Τα υπό – κριτήρια είναι: 

 Πλοήγηση και οργάνωση 

 Αποδοτικότητα και ευελιξία 

 Αποκατάσταση λαθών 
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• Δημοκρατική πτυχή 

o Αντιπροσώπευση. Τα υπό – κριτήρια είναι: 

 Προσαρμογή στο νομικό πλαίσιο 

 Ενοποίηση με τις παραδοσιακές διαδικασίες συμμετοχής 

o Εμπλοκή. Τα υπό – κριτήρια είναι: 

 Πληροφόρηση 

 Μόρφωση 

 Συμμετοχή 

o Διαφάνεια.  

o Σύγκρουση και συναίνεση.  

o Πολιτική ισότητα. Τα υπό – κριτήρια είναι: 

 Πλουραλισμός και ειλικρίνεια στις δημοκρατικές διαδικασίες 

o Κοινοτικός έλεγχος. Τα υπό – κριτήρια είναι: 

 Ικανοποίηση συμμετεχόντων 

 Αντίκτυπος στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων 

 

4.1.8. Κριτήρια για τον εντοπισμό υποψηφιοτήτων καλών 

πρακτικών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε διαγωνισμούς  

Τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης τα οποία έχουν ως σκοπό την 

προώθηση ανταλλαγής καλών πρακτικών χρησιμοποιούν τα ακόλουθα πέντε 

κριτήρια για τον εντοπισμό και την επιλογή των καλών πρακτικών (European 

eGovernment Awards, 2007):  

• Αποδείξεις αντίκτυπου (Evidence of impact): Το κριτήριο αυτό 

περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα ακόλουθα ερωτήματα που πρέπει να 

απαντηθούν:  

o Παροχή ποσοτικών και ποιοτικών αποδείξεων των αποτελεσμάτων 

καθώς και του αντίκτυπου της καλής πρακτικής. 

o Βαθμός αναγνώρισης της καλής πρακτικής από τους χρήστες σε 

ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.  

o Δικαιολόγηση των αποτελεσμάτων της καλής πρακτικής με βάση 

τους πόρους που έχουν χρησιμοποιηθεί. 

o Καθορισμός χρονικής διάρκειας, μακροπρόθεσμος ή 

βραχυπρόθεσμος, του αντίκτυπου της καλής πρακτικής.  

• Αποδείξεις για υιοθέτηση ή πιθανή υιοθέτηση της καλής πρακτικής 

(evidence of or potential for sharing good practice): Το κριτήριο 

αυτό περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα ακόλουθα ερωτήματα που πρέπει να 

απαντηθούν: 
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o Καθορισμός του βαθμού μεταφοράς μιας καλής πρακτικής σε ένα 

άλλο περιβάλλον καθώς και του βαθμού έμπνευσης για άλλους 

οργανισμούς ειδικά για τις Ευρωπαϊκές Δημόσιες Διοικήσεις.  

o Περιγραφή των δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν για τη 

μετάδοση εμπειριών της καλής πρακτικής   

• Κατανόηση πολυμεσικών πτυχών (understanding of multi-channel 

aspects): Το κριτήριο αυτό περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα ακόλουθα 

ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν: 

o Περιγραφή των πολυμεσικών  καναλιών που είναι διαθέσιμα 

o Περιγραφή των πολυμεσικών καναλιών τα οποία χρησιμοποιούνται 

ανάλογα με τις ανάγκες της καλής πρακτικής.  

• Καινοτομία και λειτουργικότητα διαχείρισης (innovation and 

management efficiency): Το κριτήριο αυτό περιλαμβάνει μεταξύ άλλων 

τα ακόλουθα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν: 

o Περιγραφή των καινοτομιών κατά τη διαχείριση της καλής 

πρακτικής. 

o Περιγραφή της αποτελεσματικότητας της στρατηγικής υλοποίησης 

της καλής πρακτικής.  

o Περιγραφή των μεθόδων και πρακτικών που χρησιμοποιήθηκαν για 

την αντιμετώπιση δυσκολιών και προβλημάτων.  

• Συνολική αποτύπωση και δυνατότητα επικοινωνίας (overall 

impression and communications capacity): Το κριτήριο αυτό 

περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα ακόλουθα ερωτήματα που πρέπει να 

απαντηθούν: 

o Καταγραφή δραστηριοτήτων διάχυσης των αποτελεσμάτων της 

καλής πρακτικής σε συνέδρια και σε συναντήσεις με θέμα την 

ανταλλαγή καλών πρακτικών.   

o Παρουσίαση του προωθητικού υλικού για την περιγραφή της καλής 

πρακτικής.  

Τα βραβεία Στοκχόλμης, τα οποία θεωρούνται πρωτοποριακά ανάμεσα στα 

υπάρχοντα βραβεία για τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών 

αξιολογούν τις υποψήφιες καλές πρακτικές βάση των παρακάτω κριτηρίων 

(Stockholm Challenge, 2008): 

• Ενδυνάμωση (empowerment): Προώθηση της δημοκρατικής 

διακυβέρνησης παρέχοντας τη δυνατότητα στους χρήστες να ασκήσουν 

επιρροή στις διαδικασίες της καλής πρακτικής καθώς και να αξιολογήσουν 

με συγκεκριμένα κριτήρια ελέγχου τις υπηρεσίες που υλοποιούνται από μια 

καλή πρακτική.  
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• Ίσες ευκαιρίες (equal opportunities): Ισότητα στους χρήστες 

ανεξάρτητα από το φύλο, τη χώρα καταγωγής, την ηλικία και τις σωματικές 

και πνευματικές ανικανότητες.  

• Βιωσιμότητα (sustainability): Οικονομική επιβίωση, υποστήριξη 

συμμετεχόντων και περιβαλλοντική και κοινωνική ευθύνη.  

• Αντίκτυπος (Impact): Εμφανή αποτελέσματα σε σχέση με τις ομάδες – 

στόχους της καλής πρακτικής και θετικές αλλαγές με την πάροδο του 

χρόνου.  

• Επιχειρηματικό πνεύμα (Entrepreneurship): Τοπικές πρωτοβουλίες, 

ιδιοκτησία και καινοτομία στην παροχή υπηρεσιών και προϊόντων σε ομάδες 

– στόχους.  

• Έμπνευση και μεταβιβασιμότητα (Inspiration and transferability): 

Μέθοδοι αντιγραφής στη χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και 

επικοινωνιών οι οποίες εμπνέουν την υιοθέτηση παρόμοιων λύσεων.  

 

Τα κριτήρια αξιολόγησης για την επιβράβευση των καλύτερων καλών πρακτικών 

στη Μεγάλη Βρετανία στα πλαίσια των Βρετανικών Εθνικών Βραβείων 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι (UK eGovernment National Awards, 2008): 

 Παροχή αποδείξεων των επιτευγμάτων σε στρατηγική ή τακτική στην 

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση από οργανώσεις, υπηρεσίες, προγράμματα, 

ομάδες ή προμηθευτές.  

 Βαθμός καινοτομίας. 

 Δέσμευση προσωπικού. 

 Ικανότητα μελλοντικής ανάπτυξης.  

 Ικανότητα καλής πρακτικής να υιοθετηθεί από άλλους οργανισμούς στο 

δημόσιο τομέα. 

 Παροχή αποδείξεων του αντίκτυπου και των πλεονεκτημάτων της καλής 

πρακτικής.  

 

4.1.9. Κριτήρια για τον εντοπισμό καλών πρακτικών στη 

διαδικτυακή πύλη epractice.eu 

Τέλος, αξίζει να γίνει ιδιαίτερη αναφορά, σε μια αξιοσημείωτη προσπάθεια που έχει 

πραγματοποιηθεί για την καταγραφή καλών πρακτικών στον τομέα Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης, Ηλεκτρονικής Υγείας και Ηλεκτρονικής Ένταξης (eInclusion) μέσω 

της διαδικτυακής πύλης epractice.eu. Η βάση δεδομένων της διαδικτυακής πύλης 

epractice.eu αποτελείται από ένα σημαντικό αριθμό καλών πρακτικών οι οποίες 

καταχωρούνται είτε από τους ίδιους τους ιδιοκτήτες των καλών πρακτικών είτε από 

μέλη της κοινότητας epractice.eu τα οποία γνωρίζουν το αντικείμενο μίας καλής 
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πρακτικής. Για την καταγραφή των καλών πρακτικών χρησιμοποιείται ένα πρότυπο 

το οποίο αποτελείται από ερωτήσεις οι οποίες χωρίζονται σε τέσσερις ενότητες 

όπως αυτές παρουσιάζονται στη συνέχεια (ePractice.eu, 2008): 

o Ενότητα Α – Στοιχεία Αναγνώρισης: Στην ενότητα αυτή 

καταγράφονται στοιχειώδεις πληροφορίες σχετικά με μια καλή 

πρακτική όπως: 

 Ο τίτλος της καλής πρακτικής, 

 Το ακρωνύμιο,  

 Το λογότυπο, 

 Η ηλεκτρονική διεύθυνση, 

 Η χώρα στην οποία πραγματοποιείται, 

 Η περιφέρεια και/ή πόλη στις περιπτώσεις που η 

πρωτοβουλία ανήκει σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο,  

 Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης, 

 Η ημερομηνία κατά την οποία η πρωτοβουλία τέθηκε σε 

λειτουργία,  

 Ο τύπος της πρωτοβουλίας ο οποίος επιλέγεται μέσα από μια 

προκαθορισμένη λίστα επιλογών και 

 Σύντομη περιγραφή για την κατανόηση της πρωτοβουλίας   

o Ενότητα Β – Περιγραφή της πρωτοβουλίας: Στην ενότητα αυτή 

καταγράφονται πληροφορίες οι οποίες έχουν ως σκοπό να 

προσφέρουν στους αναγνώστες μια πλήρη περιγραφή της 

πρωτοβουλίας. Συγκεκριμένα περιλαμβάνεται: 

 Ο τομέας όπου υπάρχουν διαθέσιμες τρεις επιλογές οι οποίες 

είναι Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Ηλεκτρονική Υγεία και 

Ηλεκτρονικός Συνυπολογισμός, 

 Το θέμα (topic), π.χ. η Ηλεκτρονική Συμμετοχή 

περιλαμβάνεται ως θέμα του τομέα Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης,   

 Λέξεις – κλειδιά για την καλύτερη οργάνωση της βάσης 

δεδομένων της διαδικτυακής πύλης epractice.eu,  

 Το θέμα της πρωτοβουλίας μέσω προκαθορισμένης λίστας 

επιλογών,  

 Το πολιτικό και νομικό πλαίσιο, 

 Οι ομάδες – στόχοι,  

 Περιγραφή των ομάδων στόχων στην οποία 

συμπεριλαμβάνονται πληροφορίες όπως το μέγεθος και οι 

ανάγκες τους,  
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 Το επίπεδο ηλεκτρονικής συμμετοχής όπου υπάρχουν 

διαθέσιμες τέσσερις επιλογές οι οποίες είναι διεθνές, εθνικό, 

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, 

 Η κατάσταση λειτουργίας,  

 Οι διαθέσιμες γλώσσες λειτουργίας της πρωτοβουλίας.  

o Ενότητα Γ – Μέγεθος και υλοποίηση: Στην ενότητα αυτή 

καταγράφονται πληροφορίες οι οποίες έχουν ως σκοπό να 

προσφέρουν στους αναγνώστες μια πλήρη περιγραφή της 

πρωτοβουλίας σε σχέση με τη διαχείριση και υλοποίηση της. 

Συγκεκριμένα, περιλαμβάνεται: 

 Ο τύπος της πρωτοβουλίας όπου υπάρχουν διαθέσιμες 

συγκεκριμένες απαντήσεις μέσα από μια προκαθορισμένη 

λίστα απαντήσεων, 

 Καθορισμός υπευθύνων για τη συνολική διαχείρισης της 

πρωτοβουλίας,  

 Περιγραφή της μεθόδου υλοποίησης και διαχείρισης της 

πρωτοβουλίας,  

 Καθορισμός των τεχνολογικών επιλογών όπου υπάρχουν 

διαθέσιμες απαντήσεις μέσα από μια προκαθορισμένη λίστα 

απαντήσεων,  

 Περιγραφή της τεχνολογικής προσέγγισης η οποία 

εφαρμόσθηκε στα πλαίσια της πρωτοβουλίας,  

 Καθορισμός της πηγής χρηματοδότησης,  

 Καθορισμός του χρηματικού μεγέθους το οποίο ξοδεύτηκε 

για την υλοποίηση της πρωτοβουλίας,  

 Καθορισμός των ετήσιων εξόδων.   

o Ενότητα Δ – Αντίκτυπος, καινοτομία και αποτελέσματα: Στη ενότητα 

αυτή καταγράφονται πληροφορίες που αφορούν τον αντίκτυπο, την 

καινοτομία και τα αποτελέσματα της καλής πρακτικής. 

Συγκεκριμένα, στην ενότητα αυτή περιλαμβάνονται οι παρακάτω 

ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν: 

 Καθορισμός του αντίκτυπου και των πλεονεκτημάτων της 

πρωτοβουλίας,  

 Καθορισμός των οικονομικών αποτελεσμάτων,  

 Καταγραφή μεταβιβασιμότητας της πρωτοβουλίας σε άλλους 

οργανισμούς και άλλα περιβάλλοντα,  

 Διδάγματα (lessons learnt).  
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4.2. Επιλογή του μοντέλου και περιγραφή των φορμών 

καταγραφής οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για τον 

εντοπισμό και μελέτη των περιπτώσεων Ηλεκτρονικής 

Συμμετοχής  

Για τον εντοπισμό και τη μελέτη των περιπτώσεων Ηλεκτρονικής Συμμετοχής, στα 

πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας, υιοθετήθηκε το μοντέλο καλών 

πρακτικών Ηλεκτρονικής Συμμετοχής που υλοποιήθηκε στα πλαίσια της 

Ευρωπαϊκής Μελέτης Ηλεκτρονικής Συμμετοχής. Ο κύριος λόγος για τον οποίο 

επιλέχθηκε το συγκεκριμένο μοντέλο είναι ότι συμπεριλαμβάνει τις κυριότερες και 

σημαντικότερες έννοιες που πρέπει να ισχύουν σε μια καλή πρακτική για να 

θεωρείται αξιόλογη στον τομέα της Ηλεκτρονικής Συμμετοχής. Επίσης, το μοντέλο 

αυτό είναι μια από τις τελευταίες δημοσιεύσεις που έχουν γίνει στον τομέα της 

Ηλεκτρονικής Συμμετοχής θεωρώντας ότι όλη η προηγούμενη έρευνα που έχει 

γίνει τόσο στον τομέα των καλών πρακτικών όσο και στους τομείς Ηλεκτρονικής 

Συμμετοχής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης έχει ληφθεί υπόψη με σκοπό την 

εξαγωγή ενός ολοκληρωμένου και ποιοτικού μοντέλου.  

Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Μελέτης Ηλεκτρονικής Συμμετοχής υλοποιήθηκαν δυο 

φόρμες καταγραφής, η συνοπτική και η λεπτομερές, με σκοπό την καταγραφή και 

κατ’ επέκταση την ανάλυση των περιπτώσεων Ηλεκτρονικής Συμμετοχής. Για 

λόγους συμβατότητας με το προτεινόμενο μοντέλο καθώς και για μελλοντική 

σύγκριση των τελικών αποτελεσμάτων της παρούσας διπλωματικής εργασίας με τα 

τελικά αποτελέσματα της Ευρωπαϊκής Μελέτης Ηλεκτρονικής Συμμετοχής, κρίθηκε 

σκόπιμη η υιοθέτηση αυτών των φορμών καταγραφής.  

Η συνοπτική φόρμα καταγραφής θα χρησιμοποιηθεί για την καταγραφή των 

περιπτώσεων Ηλεκτρονικής Συμμετοχής στην Ευρώπη. Ο σκοπός του είναι απλά η 

καταγραφή των περιπτώσεων, οπότε είναι αρκετά συνοπτικό και περιέχει μόνο 

σημαντικά στοιχεία τα οποία χαρακτηρίζουν και περιγράφουν τις περιπτώσεις στον 

τομέα της Ηλεκτρονικής Συμμετοχής. Συγκεκριμένα, αποτελείται από 13 στοιχεία 

στο σύνολο, 11 στοιχεία για την περιγραφή των περιπτώσεων Ηλεκτρονικής 

Συμμετοχής και 2 στοιχεία για την περιγραφή της πηγής από όπου έχουν 

εντοπιστεί (κεφάλαιο 3.1 «Μεθοδολογία για την ανίχνευση και τον εντοπισμό 

περιπτώσεων Ηλεκτρονικής Συμμετοχής»). Τα στοιχεία της συνοπτικής φόρμας 

καταγραφής καθώς και μία σύντομη περιγραφή παρουσιάζονται στον Πίνακας 1.   

 

Αρ.  Στοιχείο Περιγραφή  

1 Τίτλος  Καταγραφή της ονομασίας της κάθε 
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περίπτωσης Ηλεκτρονικής Συμμετοχής 

2 Σύντομη περιγραφή Καταγραφή εν συντομία της κάθε περίπτωσης 

Ηλεκτρονικής Συμμετοχής για την πλήρη 

κατανόηση της 

3 Ηλεκτρονική Διεύθυνση Καταγραφή της ηλεκτρονικής διεύθυνσης όπου 

βρίσκεται διαθέσιμη 

4 Επίπεδο Ηλεκτρονικής 

Συμμετοχής  

Προσδιορισμός του επιπέδου Ηλεκτρονικής 

Συμμετοχής σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό 

επίπεδο. 

5 Περιοχή Ηλεκτρονικής 

Συμμετοχής  

Προσδιορισμός της περιοχής Ηλεκτρονικής 

Συμμετοχής στην οποία δραστηριοποιείται μία 

περίπτωση Ηλεκτρονικής Συμμετοχής. Οι κύριες 

κατηγορίες, στις οποίες  μια περίπτωση έχει τη 

δυνατότητα να δραστηριοποιηθεί είναι παροχή 

πληροφόρησης, συνεργατικά περιβάλλοντα, 

διαβούλευση, εκστρατείες, προεκλογικές 

εκστρατείες, δημόσιος διάλογος, ομιλίες, 

μεσολάβηση, χωροταξία, σφυγμομετρήσεις και 

ψηφοφορίες. 

6 Ημερομηνία έναρξης  Καταγραφή της ημερομηνίας έναρξης της 

λειτουργίας μίας περίπτωσης Ηλεκτρονικής 

Συμμετοχής.   

7 Ημερομηνία λήξης Καταγραφή της ημερομηνίας λήξης της 

λειτουργίας μίας περίπτωσης Ηλεκτρονικής 

Συμμετοχής.  

8 Πηγή χρηματοδότησης Καταγραφή της πηγής χρηματοδότησης. Ως 

πηγή χρηματοδότησης μίας περίπτωσης 

Ηλεκτρονικής Συμμετοχής μπορεί να επιλεχθεί 

μια από τις έξι διαθέσιμες κατηγορίες: 

ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, εθνική 

χρηματοδότηση, περιφερειακή χρηματοδότηση, 

τοπική χρηματοδότηση, φιλανθρωπικές / 

εθελοντικές συνεισφορές και ιδιωτική 

χρηματοδότηση. 

9 Χώρα προέλευσης Καταγραφή της χώρας στην οποία 

δραστηριοποιείται μία περίπτωση Ηλεκτρονικής 

Συμμετοχής.  
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10 Γλώσσα λειτουργίας  Καταγραφή των διαθέσιμων γλωσσών 

λειτουργίας μίας περίπτωσης Ηλεκτρονικής 

Συμμετοχής.  

11 Στοιχεία επικοινωνίας Καταγραφή της ύπαρξης στοιχείων 

επικοινωνίας.  

12 Μέθοδος εντοπισμού 

καλών πρακτικών  

Καταγραφή της μεθόδου που εφαρμόστηκε για 

τον εντοπισμό της περίπτωσης Ηλεκτρονικής 

Συμμετοχής. Οι διαθέσιμες μέθοδοι είναι η 

καταγραφή των περιπτώσεων Ηλεκτρονικής 

Συμμετοχής που έχουν ήδη χαρακτηριστεί ως 

καλές πρακτικές σε διαγωνισμούς και η 

διαδικτυακή αναζήτηση.  

13 Συγκεκριμένη πηγή  Καταγραφή της συγκεκριμένης πηγής από όπου 

προήλθε η περίπτωση Ηλεκτρονικής 

Συμμετοχής εάν έχει εντοπιστεί μέσω 

διαγωνισμών. Συγκεκριμένα, μπορεί να επιλεγεί 

μία από τις ακόλουθες κατηγορίες: Ευρωπαϊκά 

βραβεία Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 

Βρετανικά Εθνικά Βραβεία Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης και Βραβεία Στοκχόλμης.   

Πίνακας 1: Τα στοιχεία της συνοπτικής φόρμας καταγραφής 

 

Αντίστοιχα, η λεπτομερές φόρμα καταγραφής (ερωτηματολόγιο) θα 

χρησιμοποιηθεί στα πλαίσια της ερευνητικής επισκόπησης για τη συγκέντρωση 

πληροφοριών και κατ’ επέκταση τη μελέτη και ανάλυση των περιπτώσεων 

Ηλεκτρονικής Συμμετοχής. Η λεπτομερές φόρμα καταγραφής βασίζεται στο 

μοντέλο που προτείνεται στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Μελέτης Ηλεκτρονικής 

Συμμετοχής και έχει ως σκοπό να προσδιορίσει μέσω συγκεκριμένων ερωτήσεων, 

τα οκτώ κύρια κριτήρια που προτείνονται στο μοντέλο αυτό. Ωστόσο, η λεπτομερές 

φόρμα καταγραφής δεν περιορίζεται μόνο σε ερωτήσεις οι οποίες προσδιορίζουν τα 

κριτήρια του προτεινόμενου μοντέλου αλλά περιλαμβάνει και ερωτήσεις γενικού 

περιεχομένου καθώς και ερωτήσεις για την πλήρη κατανόηση της λειτουργίας και 

διαχείρισης της κάθε περίπτωσης Ηλεκτρονικής Συμμετοχής.  

Η λεπτομερές φόρμα καταγραφής μπορεί να περιγραφεί, σύμφωνα με την 

Ευρωπαϊκή Μελέτη Ηλεκτρονικής Συμμετοχής, μέσω δυο δομών, της θεωρητικής 

και της πραγματικής δομής. Η θεωρητική δομή διαχωρίζει τη λεπτομερές φόρμα 

καταγραφής σε τρεις κατηγορίες ερωτήσεων οι οποίες αποτελούνται από: α) 

γενικές ερωτήσεις από τις οποίες εξάγονται χρήσιμες πληροφορίες για μια 
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περίπτωση Ηλεκτρονικής Συμμετοχής σχετικά με τη λειτουργία και διαχείρισή της, 

β) ερωτήσεις οι οποίες απευθύνονται στο Περιγραφικό Μοντέλο 

Ηλεκτρονικής Συμμετοχής (Analytical Framework) (Smith et al, 2008) το οποίο 

υλοποιήθηκε στα πλαίσια της ίδιας μελέτης και γ) ερωτήσεις οι οποίες δεν 

καλύπτονται από τις προηγούμενες δυο κατηγορίες ερωτήσεων αλλά θεωρούνται 

ιδιαίτερα σημαντικές στον τομέα Ηλεκτρονικής Συμμετοχής. Η θεωρητική δομή και 

η προτεινόμενη κατηγοριοποίηση των ερωτήσεων θα χρησιμοποιηθεί, σε μετέπειτα 

κεφάλαιο, κατά τη μελέτη και ανάλυση των πληροφοριών που θα συγκεντρωθούν.  

Αντίστοιχα, και η πραγματική δομή της λεπτομερούς φόρμας καταγραφής 

αποτελείται από τρεις κατηγορίες ερωτήσεων: α) τις ερωτήσεις αναγνώρισης οι 

οποίες περιλαμβάνουν γενικές πληροφορίες σχετικά με κάθε περίπτωση 

Ηλεκτρονικής Συμμετοχής, β) τις ερωτήσεις διαχείρισης και λειτουργίας οι 

οποίες περιλαμβάνουν ερωτήσεις σχετικά με τη συνολική διαχείριση και λειτουργία 

των περιπτώσεων Ηλεκτρονικής Συμμετοχής και οι οποίες θα διευκολύνουν τη 

μετέπειτα αξιολόγησή τους και γ) τις ερωτήσεις αποτελεσμάτων και 

αντίκτυπου οι οποίες περιλαμβάνουν ερωτήσεις σχετικά με την αξιολόγηση των 

περιπτώσεων Ηλεκτρονικής Συμμετοχής. Οι πρώτες δυο κατηγορίες ερωτήσεων 

αποτελούν τα περιγραφικά χαρακτηριστικά της φόρμας καταγραφής ενώ η τρίτη 

κατηγορία αποτελεί τα χαρακτηριστικά αξιολόγησης των περιπτώσεων 

Ηλεκτρονικής Συμμετοχής βάση των οκτώ κριτηρίων που προτείνονται στο 

μοντέλο της Ευρωπαϊκής Μελέτης Ηλεκτρονικής Συμμετοχής.  

Η λεπτομερές φόρμα καταγραφής αποτελείται από ανοικτού και κλειστού τύπου 

ερωτήσεις. Στις ανοικτού τύπου ερωτήσεις οι συμμετέχοντες καλούνται να 

καταγράψουν την άποψή τους σχετικά με τη περίπτωση Ηλεκτρονικής Συμμετοχής 

την οποία περιγράφουν ενώ στις κλειστού τύπου ερωτήσεις οι συμμετέχοντες 

καλούνται να επιλέξουν μια απάντηση από την προκαθορισμένη λίστα 

απαντήσεων. Η λεπτομερές φόρμα καταγραφής, στην πραγματική δομή της, είναι 

διαθέσιμη στο παράρτημα Α όπως αυτό χρησιμοποιήθηκε στα πλαίσια της 

ερευνητικής επισκόπησης στην αγγλική γλώσσα καθώς αυτή ήταν η γλώσσα 

επικοινωνίας στα πλαίσια της ερευνητικής επισκόπησης.   

 

4.3. Περίληψη κεφαλαίου  

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάστηκαν τα διαθέσιμα μοντέλα προσδιορισμού και 

αξιολόγησης καλών πρακτικών Ηλεκτρονικής Συμμετοχής σε συνδυασμό με 

αξιοσημείωτα μοντέλα από τον τομέα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Συγκεκριμένα, 

αναλύθηκαν τέσσερα μοντέλα τα οποία χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό και 

την αξιολόγηση καλών πρακτικών σε όλες τις περιοχές Ηλεκτρονικής Συμμετοχής 
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και τρία μοντέλα αξιολόγησης καλών πρακτικών στην περιοχή ηλεκτρονικής 

διαβούλευσης του τομέα Ηλεκτρονικής Συμμετοχής. Ακολούθως, παρουσιάστηκαν 

τα κριτήρια για τον εντοπισμό υποψηφιοτήτων καλών πρακτικών Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης σε τρεις διαγωνισμούς: (α) στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης, (β) στα βραβεία Στοκχόλμης και (γ) στα Βρετανικά Εθνικά 

Βραβεία Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Η παρουσίαση των μοντέλων 

προσδιορισμού και αξιολόγησης καλών πρακτικών Ηλεκτρονικής Συμμετοχής 

ολοκληρώθηκε με την καταγραφή των κριτηρίων για τον εντοπισμό καλών 

πρακτικών στη διαδικτυακή πύλη epractice.eu.  

Στη συνέχεια του κεφαλαίου, επιλέχθηκε το καταλληλότερο μοντέλο, με βάση 

συγκεκριμένα κριτήρια που αναλύονται στο κεφάλαιο 4.2, για τον εντοπισμό και τη 

μελέτη περιπτώσεων Ηλεκτρονικής Συμμετοχής στα πλαίσια της παρούσας 

διπλωματικής εργασίας. Συγκεκριμένα, υιοθετήθηκε το μοντέλο καλών πρακτικών 

Ηλεκτρονικής Συμμετοχής που υλοποιήθηκε στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Μελέτης 

Ηλεκτρονικής Συμμετοχής. Για λόγους συμβατότητας με το επιλεγμένο μοντέλο, 

υιοθετήθηκαν και οι δυο φόρμες καταγραφής, η συνοπτική και η λεπτομερές, που 

έχουν υλοποιηθεί στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Μελέτης Ηλεκτρονικής Συμμετοχής 

για την καταγραφή και κατ’ επέκταση ανάλυση των περιπτώσεων Ηλεκτρονικής 

Συμμετοχής. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την παρουσίαση των δυο φορμών 

καταγραφής, της συνοπτικής και της λεπτομερούς.   
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5. Εντοπισμός και καταγραφή περιπτώσεων 

Ηλεκτρονικής Συμμετοχής στην Ευρώπη 

5.1. Εντοπισμός περιπτώσεων Ηλεκτρονικής 

Συμμετοχής 

Η έρευνα μας επικεντρώθηκε σε περιπτώσεις Ηλεκτρονικής Συμμετοχής που 

υλοποιούνται σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο σε χώρες οι οποίες είτε 

είναι κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε είναι χώρες υποψήφιες προς ένταξη 

ή απλά ανήκουν στα γεωγραφικά σύνορα της Ευρώπης. Ο εντοπισμός των 

περιπτώσεων Ηλεκτρονικής Συμμετοχής στην Ευρώπη έγινε με τη βοήθεια των 

μεθόδων που έχουν περιγραφεί στο κεφάλαιο 3.1 «Μεθοδολογία για την 

ανίχνευση και τον εντοπισμό περιπτώσεων Ηλεκτρονικής Συμμετοχής». Μέσω της 

αναζήτησης σε Ευρωπαϊκούς και εθνικούς διαγωνισμούς καθώς και μέσω 

διαδικτυακής έρευνας εντοπίστηκαν 196 περιπτώσεις Ηλεκτρονικής Συμμετοχής σε 

εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.    

Συγκεκριμένα, η πλειοψηφία των περιπτώσεων Ηλεκτρονικής Συμμετοχής 

εντοπίστηκε μέσω διαδικτυακής αναζήτησης ενώ μόνο το 30% των περιπτώσεων 

Ηλεκτρονικής Συμμετοχής προήλθε από Ευρωπαϊκούς και εθνικούς 

διαγωνισμούς.(Γράφημα 1). Μέσω διαδικτυακής έρευνας εντοπίστηκαν κυρίως 

καλές πρακτικές οι οποίες ήταν διαθέσιμες στην Αγγλική και την Ελληνική γλώσσα 

λόγω της ευκολίας κατανόησης των δυο αυτών γλωσσών ενώ εντοπίστηκε 

σημαντικός αριθμός περιπτώσεων Ηλεκτρονικής Συμμετοχής από τις βάσεις 

δεδομένων eparticipation.net και epractice.eu (Γράφημα 2). Συγκεκριμένα, το 

55% των περιπτώσεων που εντοπίστηκαν μέσω διαδικτυακής αναζήτησης 

προήλθαν από τη βάση δεδομένων eparticipation.net ενώ το 9% από τη βάση 

δεδομένων της διαδικτυακής πύλης epractice.eu. Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι 

το 60% των περιπτώσεων Ηλεκτρονικής Συμμετοχής που έχουν εντοπιστεί μέσω 

Ευρωπαϊκών και εθνικών διαγωνισμών προέρχεται από τα Ευρωπαϊκά Βραβεία 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Τα Βρετανικά Εθνικά Βραβεία Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης ήταν ο δεύτερος σημαντικότερος διαγωνισμός που μελετήθηκε για 

εντοπισμό περιπτώσεων Ηλεκτρονικής Συμμετοχής ενώ τα Βραβεία Στοκχόλμης 

αποτελούν τη λιγότερη χρησιμοποιηθείσα πηγή (Γράφημα 3).  

Ακολούθως, οι περιπτώσεις Ηλεκτρονικής Συμμετοχής που έχουν εντοπιστεί 

καταγράφηκαν με τη βοήθεια της συνοπτικής φόρμας καταγραφής. Η συνοπτική 

φόρμα καταγραφής περιγράφεται στο κεφάλαιο 4.2 «Επιλογή του μοντέλου και 

περιγραφή των φορμών καταγραφής οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για τον 
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εντοπισμό και μελέτη των περιπτώσεων Ηλεκτρονικής ΣυμμετοχήςΕπιλογή του 

μοντέλου και περιγραφή των φορμών καταγραφής οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν 

για τον εντοπισμό και μελέτη των » ενώ στο παράρτημα Β παρουσιάζονται οι 196 

περιπτώσεις Ηλεκτρονικής Συμμετοχής με τη χρήση της συνοπτικής φόρμας 

καταγραφής. Στη συνέχεια του παρόντος κεφαλαίου ακολουθεί ανάλυση των 

περιπτώσεων Ηλεκτρονικής Συμμετοχής τόσο στο σύνολο όσο και ανά επίπεδο 

συμμετοχής (εθνικό, περιφερειακό και τοπικό) με βάση τη διαθέσιμη πληροφορία 

από τη συνοπτική φόρμα καταγραφής.  

137
 70%

59
 30%

Καταγραφή σε Ευρωπαϊκούς και εθνικούς διαγωνισμούς

Διαδικτυακή αναζήτηση
 

Γράφημα 1: Μέθοδοι για εντοπισμό περιπτώσεων Ηλεκτρονικής Συμμετοχής 
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 55%
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 36%
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Αναζήτηση μέσω διαδικτύου

Βάση δεδομένων e-participation.net

Βάση δεδομένων της διαδικτυακής πύλης epractice.eu

 

Γράφημα 2: Περιπτώσεις Ηλεκτρονικής Συμμετοχής που έχουν εντοπιστεί μέσω 

διαδικτυακής αναζήτησης  
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Ευρωπαϊκά Βραβεία Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Βραβεία Στοκχόλμης

Βρετανικά Εθνικά Βραβεία Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Άλλα 
 

Γράφημα 3: Περιπτώσεις Ηλεκτρονικής Συμμετοχής που έχουν εντοπιστεί μέσω 

Ευρωπαϊκών και εθνικών διαγωνισμών 

5.2. Συνολικά στατιστικά για τις περιπτώσεις 

Ηλεκτρονικής Συμμετοχής που έχουν εντοπιστεί 

Η πλειοψηφία των περιπτώσεων Ηλεκτρονικής Συμμετοχής που έχουν καταγραφεί 

εντοπίστηκε σε τοπικό επίπεδο (41%) ενώ στο περιφερειακό επίπεδο εντοπίστηκε 

μόνο το 22% του συνόλου (Γράφημα 4).  

44
 22%

72
 37%

80
 41%

Εθνικό Περιφερειακό Τοπικό 

 

Γράφημα 4: Περιπτώσεις Ηλεκτρονικής Συμμετοχής ανά επίπεδο συμμετοχής 

 

Η πλειονότητα των περιπτώσεων Ηλεκτρονικής Συμμετοχής βρίσκεται σε 

λειτουργία (Γράφημα 5) αφού όπως είναι εμφανές και από τις διαθέσιμες 

περιγραφές στο Παράρτημα Β, μεγάλος αριθμός περιπτώσεων Ηλεκτρονικής 

Συμμετοχής υλοποιείται από τις τοπικές, νομαρχιακές, περιφερειακές ή κεντρικές 

κυβερνήσεις με σκοπό να αυξήσουν το καθημερινό ενδιαφέρον των πολιτών για 

την ενεργή συμμετοχή τους σε θέματα που αφορούν την καθημερινή ζωή τους. 

Αντίθετα, μόνο το 27% των περιπτώσεων σε θέματα Ηλεκτρονικής Συμμετοχής 
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έχουν ολοκληρωθεί ενώ η κατάσταση λειτουργίας για τρεις περιπτώσεις δεν 

μπορούσε να καταγραφεί λόγω τεχνικών προβλημάτων (π.χ. προβλήματα 

συνδεσιμότητας με το διακομιστή).  

 

53
27%

3
 2%

140
 71%

Σε λειτουργία Ολοκληρωμένα Δ/A

 

Γράφημα 5: Κατάσταση λειτουργίας των περιπτώσεων Ηλεκτρονικής Συμμετοχής 

 

Κύρια περιοχή δραστηριοποίησης των περιπτώσεων Ηλεκτρονικής Συμμετοχής 

είναι η περιοχή παροχής πληροφόρησης (Information provision). Οι περιοχές 

διαβούλευση (consultation) και δημόσιος διάλογος (deliberation) εμφανίζονται και 

αυτές με τη σειρά τους ως περιοχές στις οποίες δραστηριοποιείται μεγάλος αριθμός 

περιπτώσεων Ηλεκτρονικής Συμμετοχής ενώ έπονται οι περιοχές σφυγμομέτρησης 

(polling), χωροταξίας (spatial planning), εκστρατείες (campaigning) και 

συνεργατικά περιβάλλοντα (community building / collaborative environments). Ο 

αριθμός περιπτώσεων Ηλεκτρονικής Συμμετοχής που δραστηριοποιούνται στις 

περιοχές μεσολάβηση (mediation) και προεκλογικές εκστρατείες (electioneering) 

είναι ιδιαίτερα χαμηλός (Γράφημα 6).  
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Γράφημα 6: Περιοχές Ηλεκτρονικής Συμμετοχής 

 

Οι χώρες προέλευσης των περιπτώσεων Ηλεκτρονικής Συμμετοχής είναι κυρίως 

κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ έχουν εντοπιστεί και περιπτώσεις 

Ηλεκτρονικής Συμμετοχής σε χώρες οι οποίες ανήκουν γεωγραφικά στην Ευρώπη 

όπως είναι η Ελβετία και η Ισλανδία. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν έχουν εντοπιστεί 

περιπτώσεις Ηλεκτρονικής Συμμετοχής σε υποψήφιες προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση χώρες. Οι κύριες χώρες προέλευσης είναι το Ηνωμένο Βασίλειο και η 

Γερμανία οι οποίες απαριθμούν 66 και 60 περιπτώσεις Ηλεκτρονικής Συμμετοχής 

αντίστοιχα (Γράφημα 7). Όπως είναι αναμενόμενο, οι συνηθέστερες γλώσσες στις 

οποίες είναι διαθέσιμες οι περιπτώσεις Ηλεκτρονικής Συμμετοχής είναι η Αγγλική 

και η Γερμανική γλώσσα αφού σε αυτές τις χώρες εντοπίζεται και ο μεγαλύτερος 

αριθμός περιπτώσεων. Ακολουθούν η Ισπανική γλώσσα η οποία υποστηρίζει 13 

περιπτώσεις Ηλεκτρονικής Συμμετοχής και στη συνέχεια η Ελληνική γλώσσα η 

οποία υποστηρίζει 7 περιπτώσεις Ηλεκτρονικής Συμμετοχής. Συνοψίζοντας, οι 196 

περιπτώσεις Ηλεκτρονικής Συμμετοχής υποστηρίζονται από 21 γλώσσες (Γράφημα 

8) ενώ μόνο 12 περιπτώσεις Ηλεκτρονικής Συμμετοχής είναι διαθέσιμες σε 

περισσότερες από μια γλώσσες (Γράφημα 9).   
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Γράφημα 7: Χώρες προέλευσης 
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Γράφημα 8: Διαθέσιμες γλώσσες 
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Γράφημα 9: Διαθεσιμότητα γλωσσών 

 

Οι πηγές χρηματοδότησης των περιπτώσεων Ηλεκτρονικής Συμμετοχής είναι το 

επόμενο χαρακτηριστικό το οποίο θα παρουσιαστεί. Ο εντοπισμός των πηγών 

χρηματοδότησης ήταν ιδιαίτερα δύσκολος αφού είναι ένα είδος πληροφορίας το 

οποίο συνήθως δε γνωστοποιείται στο κοινό. Έτσι, για την πλειοψηφία των 

περιπτώσεων Ηλεκτρονικής Συμμετοχής (69%) η πληροφορία αυτή δεν είναι 

διαθέσιμη. Για τις περιπτώσεις Ηλεκτρονικής Συμμετοχής όπου η πληροφορία αυτή 

είναι διαθέσιμη (31%), παρατηρείται ότι κύρια πηγή χρηματοδότησης είναι οι 

εθνικοί πόροι ενώ έπεται η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση (Γράφημα 10). 

Ολοκληρώνοντας τη συνολική παρουσίαση των περιπτώσεων Ηλεκτρονικής 

Συμμετοχής, αξίζει να αναφερθεί ότι το 88% του συνόλου έχει διαθέσιμα στοιχεία 
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επικοινωνίας (π.χ. διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνικά στοιχεία, 

διαδικτυακές φόρμες επικοινωνίας, κλπ) (Γράφημα 11). Τα διαθέσιμα στοιχεία 

επικοινωνίας είναι ιδιαίτερα χρήσιμα αφού θα χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια για 

τη συλλογή πληροφοριών με τη βοήθεια της ερευνητικής επισκόπησης.  
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Γράφημα 10: Πηγές χρηματοδότησης 
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Γράφημα 11: Διαθέσιμα στοιχεία επικοινωνίας 

 

5.3. Περιπτώσεις Ηλεκτρονικής Συμμετοχής σε εθνικό 

επίπεδο 

Σε εθνικό επίπεδο έχουν εντοπιστεί και καταγραφεί 72 περιπτώσεις Ηλεκτρονικής 

Συμμετοχής. Από αυτές το 75% βρίσκεται σε λειτουργία ενώ μόνο το 24% έχουν 

ήδη ολοκληρωθεί (Γράφημα 12).  
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Γράφημα 12: Κατάσταση λειτουργίας των περιπτώσεων Ηλεκτρονικής Συμμετοχής 

σε εθνικό επίπεδο 

 

Οι  τρεις κύριες περιοχές δραστηριοποίησης των περιπτώσεων Ηλεκτρονικής 

Συμμετοχής σε εθνικό επίπεδο είναι η περιοχή παροχής πληροφόρησης 

(Information provision), η περιοχή διαβούλευσης (consultation) και η περιοχή 

δημόσιου διάλογου (deliberation). Οι περιοχές ομιλιών (discourse), εκστρατειών 

(campaigning) και σφυγμομετρήσεων (polling) είναι οι αμέσως επόμενες περιοχές 

στις οποίες δραστηριοποιείται ένας μικρότερος αριθμός περιπτώσεων Ηλεκτρονικής 

Συμμετοχής σε εθνικό επίπεδο ενώ έπονται οι περιοχές  ψηφοφοριών (voting) και 

συνεργατικών περιβαλλόντων (community building / collaborative environments). 

Ο αριθμός περιπτώσεων Ηλεκτρονικής Συμμετοχής που δραστηριοποιούνται στις 

περιοχές χωροταξίας (spatial planning) και προεκλογικών εκστρατειών 

(electioneering) είναι ιδιαίτερα χαμηλός ενώ δεν υπάρχει καμία περίπτωση 

Ηλεκτρονικής Συμμετοχής σε εθνικό επίπεδο που να δραστηριοποιείται στην 

περιοχή μεσολάβησης (mediation) (Γράφημα 13).  
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Γράφημα 13: Περιοχές Ηλεκτρονικής Συμμετοχής σε εθνικό επίπεδο 

 

Οι περιπτώσεις Ηλεκτρονικής Συμμετοχής σε εθνικό επίπεδο εντοπίζονται κυρίως 

στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη Γερμανία οι οποίες απαριθμούν 24 και 19 

περιπτώσεις αντίστοιχα. Βέβαια, αν και δεν υπάρχει άλλη χώρα στην οποία να 

εντοπίζεται τόσο μεγάλος αριθμός περιπτώσεων Ηλεκτρονικής Συμμετοχής, είναι 

ιδιαίτερα αξιοπρόσεκτο το γεγονός ότι σε 14 χώρες έχουν υλοποιηθεί από μία 

μέχρι τέσσερις περιπτώσεις Ηλεκτρονικής Συμμετοχής τονίζοντας τη κινητοποίηση, 

έστω και αμυδρή, μεγάλου αριθμού κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς 

την υλοποίηση περιπτώσεων Ηλεκτρονικής Συμμετοχής (Γράφημα 14). Οι 

περισσότερες περιπτώσεις Ηλεκτρονικής Συμμετοχής υλοποιούνται στην Αγγλική 

και τη Γερμανική γλώσσα. Σε εθνικό επίπεδο οι 80 περιπτώσεις Ηλεκτρονικής 

Συμμετοχής υποστηρίζονται από 11 γλώσσες (Γράφημα 15).  
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Γράφημα 14: Χώρες προέλευσης περιπτώσεων Ηλεκτρονικής Συμμετοχής σε 

εθνικό επίπεδο 

 

 67 



28
4

22
2

4
3

2
3

2
2

1

0 5 10 15 20 25 30

Αγγλικά
Γαλλικά

Γερμανικά
Δανέζικα
Ελληνικά
Εσθονικά
Ισπανικά

Ολλανδικά 
Σλοβενικά
Σουηδικά

Φινλανδικά

 

Γράφημα 15: Διαθέσιμες γλώσσες στις περιπτώσεις Ηλεκτρονικής Συμμετοχής σε 

εθνικό επίπεδο 

 

Η κύρια πηγή χρηματοδότησης των περιπτώσεων Ηλεκτρονικής Συμμετοχής σε 

εθνικό επίπεδο είναι οι εθνικοί πόροι ενώ η δεύτερη σημαντικότερη πηγή είναι η 

ιδιωτική χρηματοδότηση. Επίσης, και σε εθνικό επίπεδο, η πηγή χρηματοδότησης 

για το 60% του συνόλου δεν είναι διαθέσιμη (Γράφημα 16). Τέλος, το 87% του 

συνόλου έχει διαθέσιμα στοιχεία επικοινωνίας. Αξίζει να παρατηρήσουμε ότι το 

υπόλοιπο 13% του συνόλου, σημαντικό ποσοστό για εθνικό επίπεδο, δεν έχει 

καθόλου διαθέσιμα στοιχεία επικοινωνίας (Γράφημα 17).   
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Γράφημα 16: Πηγές χρηματοδότησης σε εθνικό επίπεδο 
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Γράφημα 17: Διαθέσιμα στοιχεία επικοινωνίας σε εθνικό επίπεδο 

 

5.4. Περιπτώσεις Ηλεκτρονικής Συμμετοχής σε 

περιφερειακό επίπεδο 

Σε περιφερειακό επίπεδο έχουν εντοπιστεί και καταγραφεί 44 περιπτώσεις 

Ηλεκτρονικής Συμμετοχής. Από αυτές το 73% βρίσκεται σε λειτουργία ενώ το 27% 

του συνόλου έχουν ήδη ολοκληρωθεί (Γράφημα 18).  

Η κύρια περιοχή δραστηριοποίησης των περιπτώσεων Ηλεκτρονικής Συμμετοχής σε 

περιφερειακό επίπεδο είναι η περιοχή παροχής πληροφόρησης (Information 

provision) ενώ ακολουθούν, με μικρότερο αριθμό περιπτώσεων οι περιοχές 

δημόσιος διάλογος (deliberation) και διαβουλεύσεις (consultation). Ακόμη 

μικρότερος αριθμός περιπτώσεων Ηλεκτρονικής Συμμετοχής δραστηριοποιείται στις 

περιοχές χωροταξίας (spatial planning), σφυγμομετρήσεων (polling), ομιλιών 

(discourse), συνεργατικών περιβάλλοντων (community building / collaborative 

environments) και εκστρατειών (campaigning). Τέλος, ο αριθμός περιπτώσεων 

Ηλεκτρονικής Συμμετοχής που δραστηριοποιούνται στις περιοχές ψηφοφορίας 

(voting) και μεσολάβησης (mediation) είναι ιδιαίτερα χαμηλός ενώ δεν υπάρχει 

καμία περίπτωση Ηλεκτρονικής Συμμετοχής σε περιφερειακό επίπεδο που να 

δραστηριοποιείται στη περιοχή των προεκλογικών εκστρατειών (electioneering) 

(Γράφημα 19).  
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Γράφημα 18: Κατάσταση λειτουργίας των περιπτώσεων Ηλεκτρονικής 

Συμμετοχής σε περιφερειακό επίπεδο 
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Γράφημα 19: Περιοχές Ηλεκτρονικής Συμμετοχής σε περιφερειακό επίπεδο 

 

Οι περιπτώσεις Ηλεκτρονικής Συμμετοχής σε περιφερειακό επίπεδο εντοπίζονται 

κυρίως, όπως και σε εθνικό επίπεδο, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη Γερμανία οι 

οποίες απαριθμούν 19 και 11 περιπτώσεις αντίστοιχα. Σχετικά μεγάλος αριθμός 

περιπτώσεων Ηλεκτρονικής Συμμετοχής εντοπίζεται και στην Ισπανία, η οποία 

απαριθμεί 6 συνολικές περιπτώσεις περιφερειακού επιπέδου ενώ σε άλλες 7 χώρες 

έχουν υλοποιηθεί μία ή δυο περιπτώσεις Ηλεκτρονικής Περιοχής περιφερειακού 

επιπέδου (Γράφημα 20). Όπως και στο εθνικό επίπεδο, οι περισσότερες περιπτώσεις 

Ηλεκτρονικής Συμμετοχής έχουν υλοποιηθεί στην Αγγλική και τη Γερμανική 

γλώσσα. Αξίζει να προσθέσουμε ότι τέσσερις περιπτώσεις Ηλεκτρονικής 

Συμμετοχής έχουν υλοποιηθεί στη Βασκική γλώσσα, σε συνδυασμό με την 

Ισπανική γλώσσα, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η συμμετοχή και των πολιτών οι 

οποίοι χρησιμοποιούν διαφορετική διάλεκτο αλλά έχουν ίσα δικαιώματα με τους 

υπόλοιπους πολίτες (Γράφημα 21).  
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Γράφημα 20: Χώρες προέλευσης περιπτώσεων Ηλεκτρονικής Συμμετοχής σε 

περιφερειακό επίπεδο 
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Γράφημα 21: Διαθέσιμες γλώσσες στις περιπτώσεις Ηλεκτρονικής Συμμετοχής σε 

περιφερειακό επίπεδο 

 

Η πηγή χρηματοδότησης σε περιφερειακό επίπεδο δεν είναι διαθέσιμη στο 78% 

συνόλου των περιπτώσεων Ηλεκτρονικής Συμμετοχής. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες 

πληροφορίες, οι οποίες δεν μπορούν να είναι αντιπροσωπευτικές αφού το δείγμα 

είναι ιδιαίτερα μικρό, οι περιπτώσεις Ηλεκτρονικής Συμμετοχής σε περιφερειακό 

επίπεδο χρηματοδοτούνται τόσο από ευρωπαϊκούς πόρους όσο και από εθνικούς 

και περιφερειακού πόρους (Γράφημα 22). Ολοκληρώνοντας, το 89% του συνόλου, 

λίγο μεγαλύτερο το ποσοστό σε σχέση με το εθνικό επίπεδο, έχει διαθέσιμα 

στοιχεία επικοινωνίας (Γράφημα 23).  
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Γράφημα 22: Πηγές χρηματοδότησης σε περιφερειακό επίπεδο 
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Γράφημα 23: Διαθέσιμα στοιχεία επικοινωνίας σε περιφερειακό επίπεδο 

 

5.5. Περιπτώσεις Ηλεκτρονικής Συμμετοχής σε τοπικό 

επίπεδο  

Σε τοπικό επίπεδο έχουν εντοπιστεί και καταγραφεί 80 περιπτώσεις Ηλεκτρονικής 

Συμμετοχής. Από αυτές το 67% βρίσκεται σε λειτουργία ενώ το 30% του συνόλου 

έχουν ήδη ολοκληρωθεί (Γράφημα 24).   

Οι τρεις κύριες περιοχές δραστηριοποίησης των περιπτώσεων Ηλεκτρονικής 

Συμμετοχής σε τοπικό επίπεδο είναι η περιοχή παροχής πληροφόρησης 

(Information provision), η περιοχή διαβουλεύσεων (consultation) και η περιοχή 

δημόσιων διαλόγων (deliberation) ενώ ακολουθούν, με μικρότερο αριθμό 

περιπτώσεων Ηλεκτρονικής Συμμετοχής να δραστηριοποιούνται σε αυτές, οι 

περιοχές χωροταξίας (spatial planning), ομιλιών (discourse), συνεργατικών 
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περιβάλλοντων (community building / collaborative environments) και 

σφυγμομέτρησης (polling). Ο αριθμός περιπτώσεων Ηλεκτρονικής Συμμετοχής που 

δραστηριοποιούνται στις περιοχές ψηφοφορίας (voting), μεσολάβησης (mediation) 

και εκστρατειών (campaigning) είναι μικρότερος ενώ δεν υπάρχει καμία περίπτωση 

Ηλεκτρονικής Συμμετοχής σε τοπικό επίπεδο που να δραστηριοποιείται στην 

περιοχή προεκλογικής εκστρατείας (electioneering) (Γράφημα 25).  
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Γράφημα 24: Κατάσταση λειτουργίας των περιπτώσεων Ηλεκτρονικής Συμμετοχής 

σε τοπικό επίπεδο 
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Γράφημα 25: Περιοχές Ηλεκτρονικής Συμμετοχής σε τοπικό επίπεδο 

 

Οι περιπτώσεις Ηλεκτρονικής Συμμετοχής σε τοπικό επίπεδο εντοπίζονται κυρίως 

στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη Γερμανία, όπως και στα δυο προηγούμενα επίπεδα, 

οι οποίες απαριθμούν 23 και 30 περιπτώσεις αντίστοιχα. Σε εφτά χώρες έχουν 

υλοποιηθεί από δυο μέχρι πέντε περιπτώσεις Ηλεκτρονικής Συμμετοχής τοπικού 

επιπέδου ενώ σε άλλες τέσσερις χώρες έχουν υλοποιηθεί από μια περίπτωση 

Ηλεκτρονικής Συμμετοχής (Γράφημα 26). Αντίστοιχα, στην Αγγλική και Γερμανική 

γλώσσα είναι υλοποιημένες οι περισσότερες περιπτώσεις Ηλεκτρονικής Συμμετοχής 
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όπως και στα άλλα δυο επίπεδα. Στο τοπικό επίπεδο δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις 

ομάδες των πολιτών οι οποίοι μιλάνε διαφορετική γλώσσα (π.χ. αλλοδαποί) αφού 

είναι εμφανής η υλοποίηση περιπτώσεων Ηλεκτρονικής Συμμετοχής σε 

περισσότερες από μια γλώσσες (π.χ. Κονκάνι, Κινεζικά, κλπ) κάτι το οποίο θα 

έπρεπε να εφαρμοζόταν περισσότερο στο εθνικό επίπεδο αντί στο τοπικό (Γράφημα 

27).  
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Γράφημα 26: Χώρες προέλευσης περιπτώσεων Ηλεκτρονικής Συμμετοχής σε 

τοπικό επίπεδο 
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Γράφημα 27: : Διαθέσιμες γλώσσες στις περιπτώσεις Ηλεκτρονικής Συμμετοχής σε 

τοπικό επίπεδο 

 

Η πηγή χρηματοδότησης σε τοπικό επίπεδο δεν είναι διαθέσιμη στο 72% συνόλου 

των περιπτώσεων Ηλεκτρονικής Συμμετοχής. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες 

πληροφορίες, οι οποίες δεν μπορούν να είναι αντιπροσωπευτικές αφού το δείγμα 

είναι ιδιαίτερα μικρό, οι περιπτώσεις Ηλεκτρονικής Συμμετοχής σε τοπικό επίπεδο 
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χρηματοδοτούνται τόσο από ευρωπαϊκούς πόρους όσο και από τοπικούς πόρους 

(Γράφημα 28).Ολοκληρώνοντας, το 89% του συνόλου, λίγο μεγαλύτερο το 

ποσοστό σε σχέση με το εθνικό επίπεδο αλλά ίδιο σε σχέση με το περιφερειακό 

επίπεδο, έχει διαθέσιμα στοιχεία επικοινωνίας (Γράφημα 29).  
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Φιλανθρωπικές και Εθελοντικές Συνεισφορές Ιδιωτική Χρηματοδότηση 
Δ/A

 

Γράφημα 28: Πηγές χρηματοδότησης σε τοπικό επίπεδο 
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Διαθέσιμα στοιχεία επικοινωνίας

Μη διαθέσιμα στοιχεία επικοινωνίας
 

Γράφημα 29: Διαθέσιμα στοιχεία επικοινωνίας σε τοπικό επίπεδο 

 

5.6. Περίληψη κεφαλαίου  

Στο κεφάλαιο αυτό εντοπίστηκαν οι περιπτώσεις Ηλεκτρονικής Συμμετοχής που 

υλοποιούνται σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο σε χώρες οι οποίες είτε 

είναι κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε είναι χώρες υποψήφιες προς ένταξη 

ή απλά ανήκουν στα γεωγραφικά σύνορα της Ευρώπης. Για τον εντοπισμό αυτών 

των περιπτώσεων Ηλεκτρονικής Συμμετοχής χρησιμοποιήθηκαν οι δύο μέθοδοι 
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ανίχνευσης και εντοπισμού περιπτώσεων Ηλεκτρονικής Συμμετοχής που 

παρουσιάστηκαν στο κεφάλαιο 3.1. Συγκεκριμένα, 196 περιπτώσεις Ηλεκτρονικής 

Συμμετοχής εντοπίστηκαν, από τις οποίες το 70% προήλθε μέσω διαδικτυακής 

αναζήτησης ενώ το υπόλοιπο 30% προήλθε από Ευρωπαϊκούς και εθνικούς 

διαγωνισμούς. Οι 196 περιπτώσεις Ηλεκτρονικής Συμμετοχής που εντοπίστηκαν 

καταγραφήκαν με τη βοήθεια της συνοπτικής φόρμας καταγραφής και είναι 

διαθέσιμες στο παράρτημα Β.  

Στη συνέχεια του κεφαλαίου, οι 196 περιπτώσεις Ηλεκτρονικής Συμμετοχής 

αναλύθηκαν τόσο στο σύνολό τους όσο και ανά επίπεδο συμμετοχής (εθνικό, 

περιφερειακό και τοπικό) με βάση τη διαθέσιμη πληροφορία από τη συνοπτική 

φόρμα καταγραφής. Συγκεκριμένα, οι περιπτώσεις Ηλεκτρονικής Συμμετοχής 

αναλύθηκαν με βάση την κατάσταση λειτουργίας τους, τις περιοχές Ηλεκτρονικής 

Συμμετοχής στις οποίες δραστηριοποιούνται, τις χώρες προέλευσής τους καθώς και 

τις γλώσσες λειτουργίας τους. Τέλος, πληροφορίες σχετικά με τις  πηγές 

χρηματοδότησης και την ύπαρξη διαθέσιμων στοιχειών επικοινωνίας συμπλήρωσαν 

την ανάλυση των περιπτώσεων Ηλεκτρονικής Συμμετοχής.  

 76 



6. Συγκέντρωση, μελέτη και ανάλυση περιπτώσεων 

Ηλεκτρονικής Συμμετοχής   

Στο παρόν κεφάλαιο πραγματοποιείται ερευνητική επισκόπηση με σκοπό τη μελέτη 

και ανάλυση περιπτώσεων Ηλεκτρονικής Συμμετοχής σε εθνικό, περιφερειακό και 

τοπικό επίπεδο ανά την Ευρώπη. Η συγκέντρωση των δεδομένων θα γίνει με τη 

χρήση της λεπτομερούς φόρμας καταγραφής η οποία περιγράφεται στο κεφάλαιο 

4.2 «Επιλογή του μοντέλου και περιγραφή των φορμών καταγραφής οι οποίες θα 

χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό και μελέτη των περιπτώσεων Ηλεκτρονικής 

Συμμετοχής». Αρχικά, περιγράφεται το δείγμα και η μέθοδος η οποία 

ακολουθήθηκε για τη συλλογή των περιπτώσεων Ηλεκτρονικής Συμμετοχής και 

στη συνέχεια ακολουθεί η μελέτη και ανάλυση των δεδομένων που έχουν 

συγκεντρωθεί.   

6.1. Συγκέντρωση περιπτώσεων Ηλεκτρονικής 

Συμμετοχής   

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποστολή των ερωτηματολογίων στα πλαίσια της 

ερευνητικής επισκόπησης είναι ο καθορισμός του δείγματος που θα 

χρησιμοποιηθεί, το οποίο ορίζεται και ως το τέταρτο στάδιο της μεθόδου που 

περιγράφεται στο κεφάλαιο 3.2 «Μεθοδολογία για ερευνητική επισκόπηση (survey 

research)». Το δείγμα που θα χρησιμοποιηθεί αποτελείται από το σύνολο των 

περιπτώσεων Ηλεκτρονικής Συμμετοχής που έχουν εντοπιστεί και καταγραφεί με 

τη βοήθεια της συνοπτικής φόρμας καταγραφής και αθροίζει συνολικά 196 

περιπτώσεις Ηλεκτρονικής Συμμετοχής. Από αυτές, οι 72 καλές περιπτώσεις 

Ηλεκτρονικής Συμμετοχής ανήκουν στο εθνικό επίπεδο, οι 44 στο περιφερειακό και 

οι υπόλοιπες 80 στο τοπικό.  

Για την επικοινωνία με το δείγμα ήταν αναγκαίος ο εντοπισμός των διευθύνσεων 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αφού η ερευνητική επισκόπηση θα πραγματοποιούταν   

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Όπως έχει καταγραφεί και στο προηγούμενο 

κεφάλαιο, διαθέσιμα στοιχεία επικοινωνίας υπήρχαν στις 173 περιπτώσεις 

Ηλεκτρονικής Συμμετοχής, γεγονός αρκετά ενθαρρυντικό για την έναρξη της 

έρευνας.   

Στη συνέχεια, ακολούθησε η αποστολή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου στις 173 περιπτώσεις Ηλεκτρονικής Συμμετοχής. Το περιεχόμενο 

των μηνυμάτων διαφοροποιείται ανάλογα με τον παραλήπτη. Στις περιπτώσεις που 

η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου άνηκε σε φυσικό πρόσωπο τότε στο 
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περιεχόμενο των μηνυμάτων περιλαμβανόταν ο σκοπός της έρευνας καθώς και οι 

λόγοι για τους οποίους θεωρείται ότι η εν λόγω περίπτωση Ηλεκτρονικής 

Συμμετοχής πρέπει να συμμετάσχει στην έρευνα ενώ το ερωτηματολόγιο ήταν 

διαθέσιμο στα επισυναπτόμενα αρχεία. Αντίθετα, εάν η διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου ήταν γενική, παραδείγματος χάρη της μορφής info@uom.gr, και είχε 

ως παραλήπτη ομάδα ατόμων που διαχειρίζεται την αλληλογραφία που λαμβάνεται 

στη συγκεκριμένη διεύθυνση, τότε στο περιεχόμενο των μηνυμάτων 

περιλαμβανόταν ο σκοπός της έρευνας και το αίτημα για την αποστολή στοιχείων 

επικοινωνίας αρμόδιου ατόμου το οποίο μπορεί να βοηθήσει στην έρευνα. Στην 

περίπτωση που αποστέλλονταν τα στοιχεία επικοινωνίας ενός αρμόδιου για την 

περίπτωση Ηλεκτρονικής Συμμετοχής τότε το ερωτηματολόγιο στελνόταν στη 

προσωπική του διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπως και η οποιαδήποτε 

περαιτέρω επικοινωνία. Στη συνέχεια, στις περιπτώσεις Ηλεκτρονικής Συμμετοχής 

όπου δεν υπήρχε ανταπόκριση ακολούθησε δεύτερος γύρος επικοινωνίας κατά τον 

οποίο στάλθηκαν υπενθυμιστικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις 

διευθύνσεις που αντιστοιχούσαν σε φυσικά πρόσωπα ενώ στις περιπτώσεις 

διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου γενικής μορφής η υπενθύμιση έγινε είτε 

μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, όπου υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία είτε μέσω 

μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.   

Σε εθνικό επίπεδο, υπήρχαν διαθέσιμες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

για 63 περιπτώσεις Ηλεκτρονικής Συμμετοχής. Από αυτές, οι 14 διευθύνσεις 

άνηκαν σε φυσικά πρόσωπα και κατ’ επέκταση η αποστολή μηνυμάτων 

περιλάμβανε και το ερωτηματολόγιο ενώ στις υπόλοιπες 49 διευθύνσεις, οι οποίες 

ήταν γενικής μορφής, στάλθηκε μήνυμα γενικής μορφής στο οποίο υπήρχε το 

αίτημα για τον εντοπισμό ενός αρμόδιου. Στο γενικό μήνυμα ανταποκρίθηκαν 10 

περιπτώσεις Ηλεκτρονικής Συμμετοχής οι οποίες μας παρείχαν τις διευθύνσεις 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου φυσικών προσώπων. Η αποστολή ερωτηματολογίων 

σε εθνικό επίπεδο οδήγησε στη συγκέντρωση 12 ερωτηματολογίων περιπτώσεων 

Ηλεκτρονικής Συμμετοχής, εκ των οποίων τα 5 προέρχονται από την αποστολή 

ηλεκτρονικών μηνυμάτων σε φυσικά άτομα και τα υπόλοιπα (7) από την αποστολή 

μηνυμάτων σε ηλεκτρονικές διευθύνσεις γενικής μορφής. Η συγκέντρωση 

αποτελεσμάτων από 11 περιπτώσεις Ηλεκτρονικής Συμμετοχής αντιστοιχεί σε 

βαθμό ανταπόκρισης 19,04% ο οποίος θεωρείται αρκετά ικανοποιητικός. 

Αντίθετα, σε περιφερειακό επίπεδο η συγκέντρωση ερωτηματολογίων για τις 

περιπτώσεις Ηλεκτρονικής Συμμετοχής δεν ήταν ιδιαίτερα επιτυχής. Υπήρχαν 

διαθέσιμα στοιχεία επικοινωνίας για τις 39 από τις 44 καλές πρακτικές εκ των 

οποίων τα στοιχεία επικοινωνίας για τις 12 από αυτές αντιστοιχούσαν σε φυσικά 

πρόσωπα. Οι υπόλοιπες 27 καλές πρακτικές διέθεταν διεύθυνση ηλεκτρονικού 
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ταχυδρομείου γενικής μορφής από τις οποίες οι 6 είχαν απαντήσει και στείλει 

στοιχεία επικοινωνίας φυσικών προσώπων. Στο σύνολο συγκεντρώθηκαν μόνο 4 

ερωτηματολόγια τα οποία αντιστοιχούν σε βαθμό ανταπόκρισης 9,1%, γεγονός το 

οποίο επηρεάζει την ανάλυση και μελέτη των αποτελεσμάτων σε περιφερειακό 

επίπεδο, αλλά όχι στο σύνολο. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι τα 2 ερωτηματολόγια 

περιπτώσεων Ηλεκτρονικής Συμμετοχής προήλθαν από την αποστολή 

ηλεκτρονικών μηνυμάτων σε φυσικά πρόσωπα ενώ τα άλλα δυο προήλθαν από την 

αποστολή μηνυμάτων σε ηλεκτρονικές διευθύνσεις γενικής μορφής.  

Για τη συγκέντρωση ερωτηματολογίων των περιπτώσεων Ηλεκτρονικής 

Συμμετοχής σε τοπικό επίπεδο ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία. Αρχικά, 

εντοπίστηκαν οι 71 περιπτώσεις Ηλεκτρονικής Συμμετοχής με διαθέσιμα στοιχεία οι 

οποίες διαχωρίστηκαν στις δυο κατηγορίες, διαθεσιμότητα ηλεκτρονικής 

διεύθυνσης που ανήκει σε φυσικό πρόσωπο και στην οποία αντιστοιχούν 29 

περιπτώσεις Ηλεκτρονικής Συμμετοχής και διαθεσιμότητα ηλεκτρονικής 

διεύθυνσης γενικής μορφής στην οποία αντιστοιχούν 42 περιπτώσεις Ηλεκτρονικής 

Συμμετοχής. Από την πρώτη κατηγορία, συγκεντρώθηκαν 10 ερωτηματολόγια 

περιπτώσεων Ηλεκτρονικής Συμμετοχής ενώ από τη δεύτερη, μόνο 6 περιπτώσεις 

Ηλεκτρονικής Συμμετοχής είχαν στείλει την ηλεκτρονική διεύθυνση φυσικού 

προσώπου από τις οποίες μόνο μία απάντηση συγκεντρώθηκε. Στο σύνολο, 

συγκεντρώθηκαν, 11 ερωτηματολόγια περιπτώσεων Ηλεκτρονικής Συμμετοχής τα 

οποία αντιστοιχούν σε βαθμό ανταπόκρισης 15,49% ο οποίος, αν και σχετικά 

χαμηλός, θεωρείται αποδεκτός για τη μελέτη και ανάλυση περιπτώσεων 

Ηλεκτρονικής Συμμετοχής σε τοπικό επίπεδο.  

Συνοψίζοντας, από την ερευνητική επισκόπηση σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό 

επίπεδο έχουν συγκεντρωθεί 27 ερωτηματολόγια περιπτώσεων Ηλεκτρονικής 

Συμμετοχής τα οποία αντιστοιχούν σε βαθμό ανταπόκρισης 13,77% του συνολικού 

δείγματος. Ο βαθμός ανταπόκρισης θεωρείται αρκετά ικανοποιητικός για περαιτέρω 

μελέτη και ανάλυση των δεδομένων των περιπτώσεων Ηλεκτρονικής Συμμετοχής 

στο σύνολο με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων για περιπτώσεις Ηλεκτρονικής 

Συμμετοχής.   

Στον Πίνακας 2 παρουσιάζονται συνοπτικά οι 27 περιπτώσεις Ηλεκτρονικής 

Συμμετοχής (όνομα, επίπεδο Ηλεκτρονικής Συμμετοχής και χώρα προέλευσης) οι 

οποίες συγκεντρώθηκαν μέσω της ερευνητικής επισκόπησης και οι οποίες θα 

αναλυθούν στη συνέχεια του κεφαλαίου.  

 

Αρ. Τίτλος περίπτωσης 

Ηλεκτρονικής Συμμετοχής 

Επίπεδο 

Ηλεκτρονικής 

Συμμετοχής 

Χώρα 

προέλευσης  
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1 Turin City Council Multimedia 

Channel 

Τοπικό Ιταλία  

2 Participatory Budgeting 

Freiburg 

Τοπικό Γερμανία 

3 Re-design of the Domplatz Τοπικό Γερμανία 

4 Stadionbad Bremen Τοπικό Γερμανία 

5 Kingston upon Thames – 

ePetition Website 

Τοπικό Ηνωμένο 

Βασίλειο 

6 Living Bridge Τοπικό Γερμανία 

7 Metropole Hamburg - Growing 

City 

Τοπικό Γερμανία 

8 Participatory Budgeting 

Hamburg (PB-HH) 

Τοπικό Γερμανία 

9 Swindon Electoral 

Modernisation Programme 

(SEMP) 

Τοπικό Ηνωμένο 

Βασίλειο 

10 Madridparticipa: citizens’ e-

consultations in the city of 

Madrid 

Τοπικό Ισπανία 

11 21st Century Voting in 

Sheffield, UK 

Τοπικό  Ηνωμένο 

Βασίλειο 

12 Knowledge by Googling 

Parliamentary Information 

(kNOWing) 

Περιφερειακό Πορτογαλία 

13 Regionaler 

Flachennutzungsplan FFM 

Περιφερειακό Γερμανία 

14 Senso@lternato Περιφερειακό  Ιταλία 

15 busstop34 Περιφερειακό Ηνωμένο 

Βασίλειο 

16 e-Consultant Εθνικό Ηνωμένο 

Βασίλειο 

17 e-pnyka Εθνικό Ελλάδα 

18 iVote.ch Εθνικό Ελβετία 

19 Kommunalforum.de - City 

administration network 

Εθνικό Γερμανία 

20 Have Your Say (otakantaa.fi) Εθνικό Φιλανδία 

21 Virtual Cities Εθνικό Ολλανδία 
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22 iVoting Εθνικό Εσθονία 

23 GIVA: Geneva Internet Voting 

Application 

Εθνικό Ελβετία 

24 Afstemning og debat Εθνικό Δανία 

25 osale.ee - the Estonian 

participation portal 

Εθνικό Εσθονία 

26 FSA blog Εθνικό Ηνωμένο 

Βασίλειο 

27 PortalU - The German 

environmental information 

portal 

Εθνικό Γερμανία 

Πίνακας 2: Καταγραφή των 27 περιπτώσεων Ηλεκτρονικής Συμμετοχής 

 

6.2. Μελέτη και ανάλυση περιπτώσεων Ηλεκτρονικής 

Συμμετοχής  

Η μελέτη και ανάλυση των περιπτώσεων Ηλεκτρονικής Συμμετοχής που έχουν 

συγκεντρωθεί στα πλαίσια της ερευνητικής επισκόπησης παρουσιάζεται στη 

συνέχεια. Η μελέτη και ανάλυση θα βασιστεί στη θεωρητική δομή της λεπτομερούς 

φόρμας καταγραφής όπως αυτή παρουσιάστηκε στο κεφάλαιο 4.2 «Επιλογή του 

μοντέλου και περιγραφή των φορμών καταγραφής οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν 

για τον εντοπισμό και μελέτη των περιπτώσεων Ηλεκτρονικής Συμμετοχής» η 

οποία διαχωρίζει τις ερωτήσεις σε τρεις κατηγορίες: α) γενικές ερωτήσεις, β) 

ερωτήσεις οι οποίες απευθύνονται στο Περιγραφικό Μοντέλο Ηλεκτρονικής 

Συμμετοχής της Ευρωπαϊκής Μελέτης Ηλεκτρονικής Συμμετοχής (Smith et al, 

2008) και γ) ερωτήσεις οι οποίες δεν καλύπτονται από τις προηγούμενες δυο 

κατηγορίες ερωτήσεων.  

Πριν την ανάλυση και μελέτη των περιπτώσεων Ηλεκτρονικής Συμμετοχής και για 

τη διευκόλυνση του αναγνώστη στη συνέχεια, παρουσιάζεται συνοπτικά το 

Περιγραφικό Μοντέλο Ηλεκτρονικής Συμμετοχής που προτείνεται στα πλαίσια της 

Ευρωπαϊκής Μελέτης Ηλεκτρονικής Συμμετοχής.  

Το Περιγραφικό Μοντέλο Ηλεκτρονικής Συμμετοχής αποτελείται από τρία 

περιγραφικά (analytical) επίπεδα. Συγκεκριμένα, τα λειτουργικά αποτελέσματα 

(operational outputs), τα οποία είναι έκβαση μίας πρωτοβουλίας Ηλεκτρονικής 

Συμμετοχής μέσω εργαλείων και μεθόδων Ηλεκτρονικής Συμμετοχής, αποτελούν 

το βασικό επίπεδο (base level). Τα λειτουργικά αποτελέσματα μετασχηματίζονται 

σε ουσιαστικά αποτελέσματα (outcomes) αφού απευθύνονται σε συγκεκριμένους 
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στόχους μίας πρωτοβουλίας για κάθε ομάδα συμμετεχόντων. Τα ουσιαστικά 

αποτελέσματα, τα οποία αποτελούν το ενδιάμεσο επίπεδο (middle level), με τη 

σειρά τους μετασχηματίζονται στον αντίκτυπο (impact) που έχει μια πρωτοβουλία. 

Ο αντίκτυπος μιας πρωτοβουλίας στην ευρύτερη κοινωνία αποτελεί και το 

υψηλότερο επίπεδο (top level) του Περιγραφικού Μοντέλου Ηλεκτρονικής 

Συμμετοχής και απευθύνει γενικούς στόχους της πρωτοβουλίας. Οι 

μετασχηματισμοί των λειτουργικών αποτελεσμάτων σε ουσιαστικά αποτελέσματα 

και στη συνέχεια σε αντίκτυπο γίνονται μέσω παρεμβάσεων λογικής (intervention 

logics) ενώ επηρεάζονται από εξωτερικούς παράγοντες (external factors) όπως 

εμπόδια (barriers) και κινητήριες δυνάμεις (drivers). Τέλος, η επιτυχής υλοποίηση 

μίας πρωτοβουλίας Ηλεκτρονικής Συμμετοχής βασίζεται στις πρώτες ύλες (raw 

materials) οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση των εργαλείων και 

μεθόδων Ηλεκτρονικής Συμμετοχής.  
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Σχήμα 1: Το Περιγραφικό Μοντέλο Ηλεκτρονικής Συμμετοχής (Smith et al, 

2008) 

 

6.2.1. Γενικές ερωτήσεις 

Στην κατηγορία αυτή θα αναλυθούν συγκεκριμένες ερωτήσεις του λεπτομερούς 

προτύπου όπως ο τομέας δραστηριοποίησης των περιπτώσεων Ηλεκτρονικής 

Συμμετοχής, η κατάσταση λειτουργίας, οι διαθέσιμες γλώσσες λειτουργίας καθώς 

και οι πηγές χρηματοδότησης οι οποίες επιτρέπουν την καλύτερη κατανόηση της 

λειτουργίας και διαχείρισης των περιπτώσεων Ηλεκτρονικής Συμμετοχής.  

Όσον αφορά τον τομέα δραστηριοποίησης, ο τομέας επικοινωνίας (communication 

sector) συναντάται πιο συχνά στις περιπτώσεις Ηλεκτρονικής Συμμετοχής που 

έχουν συγκεντρωθεί ενώ έπεται ο τομέας της πολιτικής. Θέματα χωροταξίας καθώς 

και η ανάπτυξη των κοινοτήτων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο απασχολούν 

επίσης τις περιπτώσεις Ηλεκτρονικής Συμμετοχής που έχουν συγκεντρωθεί ενώ 

θέματα εργασίας και φορολόγησης δεν έχουν αναφερθεί από τους συμμετέχοντες. 

Οι συμμετέχοντες στην ερευνητική επισκόπηση δεν επικεντρώθηκαν μόνο στους 

διαθέσιμους τομείς του λεπτομερούς προτύπου καθώς πρότειναν και άλλους τομείς 

στους οποίους δραστηριοποιούνται οι περιπτώσεις Ηλεκτρονικής Συμμετοχής που 

έχουν συγκεντρωθεί. Συγκεκριμένα, οικονομικά θέματα και προϋπολογισμοί, 

περιφερειακοί νόμοι, πολιτικά δικαιώματα των πολιτών και ψηφοφορίες καθώς και 

η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση είναι επιπλέον τομείς που έχουν αναφερθεί από τους 

συμμετέχοντες. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι η Γερμανική περίπτωση 

Ηλεκτρονικής Συμμετοχής «Kommunalforum.de – City administration network» 

δραστηριοποιείται σε όλους τους τομείς που αναφέρονται στη λεπτομερές φόρμα 

καταγραφής καθώς και σε θέματα που ενδιαφέρουν τις τοπικές διοικήσεις αφού 

μέσω μίας πληθώρας εργαλείων Ηλεκτρονικής Συμμετοχής στοχεύει στην ενίσχυση 

της επικοινωνίας μεταξύ των τοπικών διοικήσεων της Γερμανίας και των πολιτών 

σε θέματα τα οποία τους ενδιαφέρουν.  

Το δεύτερο χαρακτηριστικό της κατηγορίας αυτής είναι η κατάσταση λειτουργίας 

των περιπτώσεων Ηλεκτρονικής Συμμετοχής. Οι περισσότερες περιπτώσεις 

Ηλεκτρονικής Συμμετοχής που έχουν συγκεντρωθεί βρίσκονται σε λειτουργία. Το 

25% των περιπτώσεων έχουν ολοκληρωθεί αφού στόχευαν στη δέσμευση των 

πολιτών μόνο για μικρά χρονικά διαστήματα, από 4 εβδομάδες (π.χ. “Redesign of 

the Domplatz”, “Metropole Hamburg – Growing City) μέχρι και 16 μήνες (π.χ. 

«Swindon Electoral Modernisation Programme»). Η περίπτωση Ηλεκτρονικής 

Συμμετοχής «Madrid Participa: citizens’ e-consultations in the city of Madrid» αν 

και λειτουργεί από τον Ιούνιο του 2004 βρίσκεται ακόμη υπό υλοποίηση. Η 

«Madrid Participa: citizens’ e-consultations in the city of Madrid» στοχεύει στην 
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ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στις διαδικασίες λήψεις αποφάσεων στη 

Μαδρίτη, μέσω ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων. Μέχρι σήμερα έχουν 

πραγματοποιηθεί 22 ηλεκτρονικές διαβουλεύσεις, οι υπεύθυνοι και κάτοχοι όμως 

θέλοντας να βελτιώσουν ακόμη περισσότερο τις διαδικασίες των ηλεκτρονικών 

διαβουλεύσεων καθώς και να προσελκύσουν περισσότερους πολίτες θεωρούν ότι η 

πρωτοβουλία αυτή βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της υλοποίησης. Σε αναμονή 

βρίσκεται η περίπτωση Ηλεκτρονικής Συμμετοχής «E-participation for the Regional 

Land Use Plan Frankfurt» η οποία επικεντρώνεται σε θέματα χωροταξικά και 

αποτελείται από δυο φάσεις. Κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης (2007), ήταν 

διαθέσιμη πληροφόρηση σχετικά με τη διαδικασία σχεδιασμού της περιοχής προς 

εξέταση σε συνδυασμό με ηλεκτρονικές διαβουλεύσεις, όπου οι πολίτες είχαν την 

ευκαιρία να προτείνουν και να συζητήσουν διάφορες εναλλακτικές για τον τρόπο 

αξιοποίησης της περιοχής προς εξέταση. Τα αποτελέσματα και η αξιολόγηση της 

πρώτης φάσης θα οδηγήσουν στη δεύτερη φάση (2009) κατά την οποία θα 

συζητηθεί η τελική πρόταση. Τέλος, η περίπτωση Ηλεκτρονικής Συμμετοχής «Bus 

stop 34», η οποία έχει ολοκληρωθεί, αν και έχει κερδίσει αρκετά Βρετανικά 

βραβεία, αποτελούσε μια πειραματική δοκιμή στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού έργου 

INTERREG III Be-Voice.  

Οι πλείστες περιπτώσεις Ηλεκτρονικής Συμμετοχής που έχουν συγκεντρωθεί είναι 

διαθέσιμες μόνο στην επίσημη γλώσσα της χώρας στην οποία δραστηριοποιούνται 

εκτός από την Ελβετική περίπτωση Ηλεκτρονικής Συμμετοχής «iVote.ch» που είναι 

διαθέσιμη σε δυο από τις τέσσερις επίσημες γλώσσες της χώρας, τα Γαλλικά και τα 

Γερμανικά όπως επίσης και τη Φιλανδική καλή πρακτική «Have your say» η οποία 

είναι διαθέσιμη στις δυο επίσημες γλώσσες τα Φινλανδικά και τα Σουηδικά. 

Αξιοσημείωτη περίπτωση Ηλεκτρονικής Συμμετοχής είναι η Βρετανικής καταγωγής 

«Swindon Electoral Modernisation Programme» η οποία είναι διαθέσιμη σε 

τέσσερις γλώσσες, Αγγλικά, Πορτογαλικά, Βενκαλικά (Bengali) και Κονκάνι 

(Konkani). H «Swindon Electoral Modernisation Programme» αν και είναι τοπικού 

επιπέδου, δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής σε ψηφοφορίες και στους πολίτες που 

ανήκουν σε μειονότητες αφού οι υπεύθυνοι της καλής πρακτικής θεωρούν ότι 

έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλοι οι πολίτες, γηγενείς και αλλοδαποί, της πόλης 

Swindon.  

Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση των γενικών χαρακτηριστικών, γίνεται αναφορά 

στις πηγές χρηματοδότησης των περιπτώσεων Ηλεκτρονικής Συμμετοχής στις 

οποίες παρατηρείται μια ποικιλομορφία. Εθνική και τοπική χρηματοδότηση είναι οι 

κύριες πηγές των περιπτώσεων Ηλεκτρονικής Συμμετοχής ενώ έπεται η 

περιφερειακή χρηματοδότηση. Παρατηρείται επίσης, ότι οι ενδιαφερόμενοι στον 

τομέα Ηλεκτρονικής Συμμετοχής έχουν αρχίσει να εκμεταλλεύονται τις ευκαιρίες 
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της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό την υλοποίηση περιπτώσεων Ηλεκτρονικής 

Συμμετοχής. Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση έχουν αποκομίσει δυο περιπτώσεις 

Ηλεκτρονικής Συμμετοχής, το «Future of Bremens’s “Stadionbad” Public Pool» και 

η «Bus Stop 34». Τέλος, περιπτώσεις Ηλεκτρονικής Συμμετοχής οι οποίες 

στηρίζονται σε ιδιωτική χρηματοδότηση δεν υπάρχουν διαθέσιμες με εξαίρεση τη 

περίπτωση Ηλεκτρονικής Συμμετοχής «e-Consultation» η οποία στηρίζεται μερικώς 

σε ιδιωτική χρηματοδότηση.  

 

6.2.2. Ερωτήσεις Περιγραφικού Μοντέλου Ηλεκτρονικής Συμμετοχής 

 

6.2.2.1. Εξωτερικοί παράγοντες (κινητήριες δυνάμεις και 

εμπόδια) 

Τεχνικές, οικονομικές, νομικές, οργανωτικές, πολιτικές και πολιτισμικές πτυχές του 

εξωτερικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται μια πρωτοβουλία 

Ηλεκτρονικής Συμμετοχής πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την επιτυχή 

υλοποίηση της. Εξετάζοντας τις προαναφερθείσες πτυχές του εξωτερικού 

περιβάλλοντος μπορούν να προσδιοριστούν οι παράγοντες που οδηγούν στην 

επιτυχία ή αποτυχία μιας πρωτοβουλίας Ηλεκτρονικής Συμμετοχής καθώς και να 

καταγραφούν τα προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν και οι λύσεις που 

εφαρμόστηκαν.  

Συμπεράσματα για το εξωτερικό περιβάλλον των περιπτώσεων Ηλεκτρονικής 

Συμμετοχής προκύπτουν μέσα από τρεις ερωτήσεις της λεπτομερούς φόρμας 

καταγραφής. Συγκεκριμένα, πληροφορίες για εξωτερικούς παράγοντες που 

επηρεάζουν είτε θετικά είτε αρνητικά την υλοποίηση μιας περίπτωσης 

Ηλεκτρονικής Συμμετοχής εξάγονται από την κατανόηση των στόχων της σε 

συνδυασμό με το πολιτικό και νομικό πλαίσιο στο οποίο λειτουργεί, στοιχεία τα 

οποία ζητήθηκαν να συμπληρωθούν από τους συμμετέχοντες. Επιπλέον, οι 

συμμετέχοντες στην ερευνητική επισκόπηση είχαν τη δυνατότητα να καταγράψουν 

σε ξεχωριστή ερώτηση τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν καθώς και 

τους κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας.  

Εξετάζοντας το πολιτικό και νομικό πλαίσιο σε συνδυασμό με τους στόχους των 

περιπτώσεων Ηλεκτρονικής Συμμετοχής προκύπτουν αξιόλογα συμπεράσματα. 

Συγκεκριμένα, σημαντικός αριθμός περιπτώσεων Ηλεκτρονικής Συμμετοχής 

προσπαθεί να εναρμονιστεί με τους στόχους που θέτουν οι κυβερνήσεις τους οι 

οποίοι αφορούν τη χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών για τη 

δημιουργία μίας περισσότερο διαφανούς δημόσιας διοίκησης. Επίσης, σε 

περιπτώσεις όπου μία χώρα δεν έχει καθορίσει τους δικούς της στόχους για τη 

χρήση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών για τη βελτίωση 
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των δημοκρατικών διαδικασιών λήψης αποφάσεων, παρατηρείται ότι οι 

περιπτώσεις Ηλεκτρονικής Συμμετοχής προσπαθούν να εναρμονιστούν με τους 

στόχους που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως καταγράφεται και στη Γερμανική 

περίπτωση Ηλεκτρονικής Συμμετοχής «German Environmental Information Portal 

PortalU». Η περίπτωση αυτή έχει υλοποιηθεί για να θέσει σε ισχύ τη νομοθετική 

πράξη EU Οδηγία 2003/4/EC, η οποία υποστηρίζει την ελεύθερη πρόσβαση σε 

περιβαλλοντικά δεδομένα και πληροφορίες που ανήκουν σε δημόσιους φορείς.  

Ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα το οποίο λαμβάνει υπόψη του το εξωτερικό 

περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται είναι η Ολλανδική περίπτωση 

Ηλεκτρονικής Συμμετοχής «Virtual Cities». Η διαθεσιμότητα ευρυζωνικού 

διαδικτύου λήφθηκε υπόψη από την Ολλανδική περίπτωση Ηλεκτρονικής 

Συμμετοχής πριν την υλοποίησή της. Συγκεκριμένα, στην Ολλανδία πάνω από το 

75% του πληθυσμού διαθέτει ευρυζωνική σύνδεση, είτε μέσω καλωδίου είτε 

ασύρματο. Οι ιθύνοντες υποστηρίζουν ότι η επιτυχία της περίπτωσης Ηλεκτρονικής 

Συμμετοχής βασίζεται στη διαθεσιμότητα του δικτύου αφού δε θα ήταν εφικτή 

διαφορετικά η επικοινωνία και η αλληλεπίδραση με τους πολίτες της χώρας σε 

θέματα ανακαίνισης πόλεων και χωροταξίας.   

Αξιόλογα συμπεράσματα προκύπτουν και από τη μελέτη των κυριότερων 

προβλημάτων που αντιμετωπίστηκαν καθώς και τους κρίσιμους παράγοντες 

επιτυχίας. Σύμφωνα με τις απαντήσεις που έχουν συγκεντρωθεί στα πλαίσια της 

ερευνητικής επισκόπησης οι κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας για την επιτυχή 

υλοποίηση μιας περίπτωσης Ηλεκτρονικής Συμμετοχής είναι οι εξής: 

• Η δέσμευση των κυβερνήσεων, των πολιτικών, εκλεγμένων 

αντιπροσώπων σε πρωτοβουλίες Ηλεκτρονικής Συμμετοχής. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή υλοποίηση των πρωτοβουλιών 

είναι η υποστήριξη και προώθηση της Ηλεκτρονικής Συμμετοχής από τις 

κυβερνήσεις είτε σε κεντρικό είτε σε τοπικό επίπεδο καθώς και των 

πολιτικών και εκλεγμένων αντιπροσώπων. Όπως αναφέρεται και στην 

περίπτωση Ηλεκτρονικής Συμμετοχής «Osalee.ee», η υλοποίηση 

δραστηριοτήτων μέσω διαδικτύου δε μπορεί να οδηγήσει στα επιθυμητά 

αποτελέσματα εάν δεν υπάρχει η δέσμευση των κυβερνήσεων σε αυτές. Οι 

κυβερνήσεις, οι πολιτικοί καθώς και οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι θα πρέπει 

να δεσμεύονται τόσο κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων Ηλεκτρονικής 

Συμμετοχής όσο και μετέπειτα. Συγκεκριμένα, οι κυβερνήσεις πρέπει να 

δεσμεύονται προς τους συμμετέχοντες σε μια διαδικασία λήψης αποφάσεων 

ότι τα αποτελέσματα θα συμπεριληφθούν στις μελλοντικές αποφάσεις τους. 

Αξιοσημείωτο παράδειγμα είναι η περίπτωση Ηλεκτρονικής Συμμετοχής 

«Future of Bremen’s "Stadionbad" Public Pool» όπου οι πολίτες στη πόλη 
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Βρέμη της Γερμανίας συμμετείχαν στην αναμόρφωση της δημόσιας πισίνας. 

Οι πολίτες συμμετείχαν σε μια δομημένη και οργανωμένη συμμετοχική 

διαδικασία για έξι εβδομάδες όπου σε συνεργασία με την τοπική διοίκηση 

προτάθηκε το νέο σχέδιο αναμόρφωσης της δημόσιας πισίνας το οποίο και 

υλοποιήθηκε από την τοπική κυβέρνηση τρεις μήνες αργότερα. Η δέσμευση 

της κυβέρνησης είναι εμφανής και σε άλλες πρωτοβουλίες όπως στη 

«Living Bridge», στη «Participatory Budgeting Freiburg» και στη 

«Senso@lternato». Το κριτήριο αυτό αποτελεί κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας 

για το 1/3 των περιπτώσεων Ηλεκτρονικής Συμμετοχής που έχουν 

συγκεντρωθεί.  

• Απόκτηση εμπιστοσύνης των πολιτών στις συμμετοχικές 

διαδικασίες. Η απόκτηση εμπιστοσύνης των πολιτών για την ενεργή 

συμμετοχή τους στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων αποτελεί κρίσιμο 

παράγοντα επιτυχίας για πρωτοβουλίες Ηλεκτρονικής Συμμετοχής οι οποίες 

επικεντρώνονται σε ψηφοφορίες όπως η «Geneva Internet Voting 

Application», «Swindon Electoral Modernisation Programme» και η «Madrid 

Participa: citizens’ e-consultations in the city of Madrid». Οι υπεύθυνοι της 

Ελβετικής περίπτωσης Ηλεκτρονικής Συμμετοχής «Geneva Internet Voting 

Application», η οποία δραστηριοποιείται σε εθνικό επίπεδο, τονίζουν ότι τα 

κύρια προβλήματα για την επιτυχή υλοποίηση της πρωτοβουλίας που 

επικεντρώνεται σε θέματα ψηφοφοριών δεν είναι τεχνικά αλλά 

διαδικαστικά. Η εξασφάλιση της εμπιστοσύνης των πολιτών να 

συμμετέχουν σε διαδικτυακές ψηφοφορίες όταν δεν υπάρχουν αποδείξεις 

όπως συμβαίνει στις παραδοσιακές ψηφοφορίες ήταν ιδιαίτερα δύσκολη και 

έπρεπε να αποδείξουν στους συμμετέχοντες ότι το σύστημα ψηφοφορίας 

που έχει υλοποιηθεί ήταν αξιόπιστο. Οι ενέργειες ήταν ιδιαίτερα επιτυχείς 

αφού κατάφεραν να αποκτήσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών καθώς και 

να αυξήσουν τη συμμετοχή των πολιτών στις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες 

στο 22% με 25%. Έτσι, η απόκτηση εμπιστοσύνης των πολιτών οδηγεί σε 

αύξηση του επιπέδου συμμετοχής όπως καταγράφεται και στην περίπτωση 

Ηλεκτρονικής Συμμετοχής «Madrid Participa: citizens’ e-consultations in 

the city of Madrid» καθώς και σε καλύτερη ανατροφοδότηση από τους 

πολίτες όπως παρουσιάζεται στα αποτελέσματα της περίπτωσης 

Ηλεκτρονικής Συμμετοχής «Swindon Electoral Modernisation Programme».  

• Παροχή ευκολόχρηστων τεχνολογικών εργαλείων και εφαρμογών 

στους συμμετέχοντες. Τα εργαλεία και εφαρμογές Ηλεκτρονικής 

Συμμετοχής τα οποία χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση και 

διεκπεραίωση μιας περίπτωσης Ηλεκτρονικής Συμμετοχής πρέπει να είναι 
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εύκολα στη χρήση από τους συμμετέχοντες. Η χρήση των εργαλείων και 

εφαρμογών θα πρέπει να είναι εύκολη τόσο για τους ειδήμονες στον 

τεχνολογικό τομέα όσο και για τους πολίτες με μικρό τεχνολογικό 

υπόβαθρο κάτι το οποίο θεωρήθηκε ιδιαίτερα κρίσιμο στα πλαίσια της 

Εσθονικής περίπτωσης Ηλεκτρονικής Συμμετοχής «osale.ee - the Estonian 

participation portal». Αντίστοιχα, ολοκληρώνοντας την πρώτη φάση της η 

Γερμανική περίπτωση Ηλεκτρονικής Συμμετοχής «E-Participation for the 

Regional Land Use Plan Frankfurt/Rhine-Main» κατέληξε ότι θα πρέπει να 

απλοποιηθούν τα εργαλεία που προσφέρονται στους συμμετέχοντες έτσι 

ώστε να διευκολύνονται κατά τη συγγραφή των σχολίων τους και 

συνεισφορών τους. Τέλος, η εύκολη χρήση των εργαλείων όχι από τους 

πολίτες αλλά από τους ιθύνοντες σε μια συμμετοχική διαδικασία τονίζεται 

από την Ολλανδική περίπτωση Ηλεκτρονικής Συμμετοχής «Virtual Cities».  

• Δημοσιότητα και ενέργειες διάχυσης. Η δημοσιότητα των 

πρωτοβουλιών Ηλεκτρονικής Συμμετοχής στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και 

στο ευρύ κοινό είναι ένας ακόμη κρίσιμος παράγοντας επιτυχίας. 

Καθιστώντας γνωστή στο ευρύ κοινό μια πρωτοβουλία Ηλεκτρονικής 

Συμμετοχής οι ιθύνοντες μπορούν να αυξήσουν τον αριθμό 

συμμετεχόντων, οι οποίοι με τη σειρά τους θα οδηγήσουν σε αξιόπιστα 

αποτελέσματα. Σε μεγαλύτερη δημοσιότητα των επόμενων φάσεών τους 

αποσκοπούν οι περιπτώσεις Ηλεκτρονικής Συμμετοχής «E-Participation for 

the Regional Land Use Plan Frankfurt/Rhine-Main» και «Madrid Participa: 

citizens’ e-consultations in the city of Madrid» αφού θεωρούν ότι οι πολίτες 

πρέπει να είναι ενημερωμένοι για μια πρωτοβουλία Ηλεκτρονικής 

Συμμετοχής πριν την υλοποίησή της.  

• Σωστή διαχείριση των συμμετοχικών διαδικασιών. Η σωστή διαχείριση 

των συμμετοχικών διαδικασιών ιδιαίτερα όσων είναι διαθέσιμες για μικρά 

χρονικά διαστήματα αποτελεί κρίσιμο χαρακτηριστικό για την επιτυχή 

υλοποίηση μίας περίπτωσης Ηλεκτρονικής Συμμετοχής. Συγκεκριμένα, η 

ανάγκη για την ύπαρξη ενός διαχειριστή στις συμμετοχικές διαδικασίες, ο 

οποίος θα βοηθήσει στην ομαλή διεξαγωγή των συμμετοχικών διαδικασιών 

καθώς επίσης θα αποτρέψει τους συμμετέχοντες να κυριαρχήσουν στις 

συζητήσεις ή να αποστέλλουν σχόλια και μηνύματα των οποίων το 

περιεχόμενο δεν είναι σχετικό με το θέμα της συζήτησης, εντοπίζεται σε 

πρωτοβουλίες τοπικού επιπέδου. Οι περιπτώσεις Ηλεκτρονικής Συμμετοχής 

«Future of Bremen's "Stadionbad" Public Pool», «Re-design of the 

Domplatz», «Metropole Hamburg – Growing City», «Living Bridge» καθώς 

και η περίπτωση Ηλεκτρονικής Συμμετοχής που δραστηριοποιείται σε 
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περιφερειακό επίπεδο «Bus Stop 34» τονίζουν την ανάγκη διορισμού ενός 

ή περισσότερων διαχειριστών για τις συμμετοχικές διαδικασίες για την 

ομαλή εξέλιξη των διαδικτυακών συζητήσεων. Επίσης, η ύπαρξη ενός 

διαχειριστή επιτρέπει την έγκαιρη και έγκυρη ανάρτηση σχολίων και 

απαντήσεων μεταξύ των συμμετεχόντων όπως τονίζεται στην περίπτωση 

Ηλεκτρονικής Συμμετοχής «Food Standards Agency Chief Scientist's blog».  

• Επίλυση θεμάτων ασφάλειας και ιδιωτικότητας. Οι πληροφορίες που 

παρέχουν οι χρήστες στα πλαίσια μιας συμμετοχικής διαδικασίας θα πρέπει 

να χειρίζονται με ιδιαίτερη ασφάλεια ενώ θα πρέπει οι πληροφορίες που 

παρέχονται στους χρήστες να είναι εξακριβωμένες, πλήρεις και αξιόπιστες 

ιδιαίτερα σε πρωτοβουλίες οι οποίες δραστηριοποιούνται σε ψηφοφορίες και 

υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων. Οι ιθύνοντες των πρωτοβουλιών πρέπει 

να λαμβάνουν υπόψη ότι η ψήφος του κάθε συμμετέχοντα είναι μυστική 

και για αυτό θα πρέπει πριν την υλοποίηση των πρωτοβουλιών να 

λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα και ενέργειες και στη συνέχεια να 

κρατάνε ενήμερους τους συμμετέχοντες όπως έχει συμβεί στη Βρετανική 

περίπτωση Ηλεκτρονικής Συμμετοχής «Kingston upon Thames – ePetition». 

Βέβαια, το θέμα της ασφάλειας και ιδιωτικότητας είναι συναφές και με την 

απόκτηση της εμπιστοσύνης των πολιτών αφού και πάλι υπήρχαν 

συμμετέχοντες οι οποίοι ήταν διστακτικοί να υπογράψουν ηλεκτρονικές 

αιτήσεις. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι εκτός από θέματα ασφάλειας της 

προσφερόμενης πληροφορίας πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και θέματα 

ανεπιθύμητης αλληλογραφίας η οποία μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τους 

συμμετέχοντες. Το πρόβλημα αυτό εντοπίστηκε στα πλαίσια της Γερμανικής 

περίπτωσης Ηλεκτρονικής Συμμετοχής «Kommunalforum.de - City 

administration network» και το οποίο λύθηκε με την εγκατάσταση ενός 

λογισμικού το οποίο φιλτράρει και αποκόπτει την ανεπιθύμητη 

αλληλογραφία.  

• Διαφάνεια και συνδιαλλαγή. Διαφάνεια στις συμμετοχικές διαδικασίες 

καθώς και επικοινωνία και ανταλλαγή απόψεων ανάμεσα σε όλους τους 

ενδιαφερόμενους συμμετέχοντες είναι ο τελευταίος κρίσιμος παράγοντας 

επιτυχίας που εντοπίζεται. Ο συγκεκριμένος παράγοντας είναι ιδιαίτερα 

σημαντικός στην Ιταλική περίπτωση Ηλεκτρονικής Συμμετοχής «Turin City 

Council Multimedia Channel» όπου η διαφάνεια και συνδιαλλαγή ανάμεσα 

στην τοπική διοίκηση του Τορίνο στην Ιταλία και τους δημότες της πόλης 

είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή λειτουργία και βιωσιμότητα 

της περίπτωσης Ηλεκτρονικής Συμμετοχής.  
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6.2.2.2. Πρώτες ύλες 

Οι πρώτες ύλες οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση των εργαλείων 

και μεθόδων Ηλεκτρονικής Συμμετοχής περιλαμβάνουν στοιχεία σχετικά με τις 

τεχνολογίες πληροφορικής, τους ανθρώπινους πόρους, τα χρηματοοικονομικά, κλπ 

τα οποία είναι απαραίτητα για την επιτυχή υλοποίηση μίας περίπτωσης 

Ηλεκτρονικής Συμμετοχής. Η καταγραφή των πρώτων υλών των περιπτώσεων 

Ηλεκτρονικής Συμμετοχής προκύπτουν από τρεις συγκεκριμένες ερωτήσεις της 

λεπτομερούς φόρμας καταγραφής. Συγκεκριμένα, μέσω της λεπτομερούς φόρμας 

καταγραφής εξετάζονται ως πρώτες ύλες τα εργαλεία ΤΠΕ και οι τεχνολογίες οι 

οποίες χρησιμοποιούνται καθώς και τα κόστη υλοποίησης και λειτουργίας μίας 

περίπτωσης Ηλεκτρονικής Συμμετοχής. Η προαιρετική φύση των ερωτήσεων 

αναφορικά με τις τεχνολογίες οι οποίες χρησιμοποιούνται καθώς και για τα κόστη 

υλοποίησης και λειτουργίας μίας περίπτωσης Ηλεκτρονικής Συμμετοχής δεν μπορεί 

να οδηγήσει σε συμπεράσματα τα οποία μπορούν να γενικευθούν αφού σημαντικό 

ποσοστό των συμμετεχόντων δεν έδωσε καμία απάντηση. Ωστόσο, οι πληροφορίες 

που έχουν συγκεντρωθεί παρουσιάζονται και αναλύονται με σκοπό τη μερική 

κατανόηση των περιπτώσεων Ηλεκτρονικής Συμμετοχής.  

Όσον αφορά τα εργαλεία τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών τα οποία 

χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση περιπτώσεων Ηλεκτρονικής Συμμετοχής, οι 

συμμετέχοντες στην ερευνητική επισκόπηση είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν 

ανάμεσα σε 22 διαφορετικά εργαλεία, τα οποία παρουσιάζονται στην ενότητα 2.1 

«Ηλεκτρονική Συμμετοχή (eParticipation)», καθώς και να προτείνουν εργαλεία τα 

οποία δεν περιλαμβάνονταν στη συγκεκριμένη λίστα. Συγκεκριμένα, οι 

διαδικτυακές πύλες αποτελούν τη πρώτη επιλογή για την υλοποίηση περιπτώσεων 

Ηλεκτρονικής Συμμετοχής αφού 15 από τις 27 περιπτώσεις υπέδειξαν το 

συγκεκριμένο εργαλείο. Οι διαδικτυακές πύλες αποτελούν ένα φιλικό και εύχρηστο 

διαδραστικό κανάλι των πολιτών με τις κυβερνήσεις, είτε σε κεντρικό ή τοπικό 

επίπεδο δικαιολογώντας έτσι τη συχνή χρήση τους στις περιπτώσεις Ηλεκτρονικής 

Συμμετοχής. Στις προτιμήσεις των συμμετεχόντων ακολουθούν οι χώροι 

συζήτησης Ηλεκτρονικής Συμμετοχής, τα διαδικτυακά ενημερωτικά δελτία και οι 

συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις. Εργαλεία όπως, τα συστήματα ηλεκτρονικών 

αιτήσεων, τα ιστολόγια, τα παιχνίδια λήψης αποφάσεων, η δημόσια συζήτηση και 

ψηφοφορίας καθώς και η διαδικτυακή βίντεο-μετάδοση δεν χρησιμοποιούνται 

αρκετά συχνά για την υλοποίηση πρωτοβουλιών Ηλεκτρονικής Συμμετοχής ενώ τα 

εργαλεία podcast και οι ηλεκτρονικές ομάδες ομιλητών δεν είναι διαθέσιμα σε 

καμία πρωτοβουλία Ηλεκτρονικής Συμμετοχής. Με βάση τη συγκεντρωθείσα 

πληροφορία, παρατηρείται ότι προτιμούνται στατικά εργαλεία όπως τα διαδικτυακά 

ενημερωτικά δελτία, οι συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις, οι μηχανές αναζήτησης 
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καθώς και υπηρεσίες ειδοποίησης από τους ιθύνοντες των περιπτώσεων 

Ηλεκτρονικής Συμμετοχής σε αντίθεση με δυναμικά εργαλεία όπως τα βίκις και τα 

ιστολόγια τα οποία προϋποθέτουν τεχνολογικές γνώσεις και ενεργή συμμετοχή από 

τους χρήστες (Γράφημα 30).   
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Γράφημα 30:Εργαλεία τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας 

 

Τέλος, από την ανάλυση και μελέτη των εργαλείων τεχνολογιών πληροφορικής και 

επικοινωνίας προκύπτει ότι διαφορετικά εργαλεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 

την υλοποίηση περιπτώσεων Ηλεκτρονικής Συμμετοχής οι οποίες 

δραστηριοποιούνται στην ίδια περιοχή Ηλεκτρονικής Συμμετοχής. Συγκεκριμένα, 

παρατηρήθηκε ότι οι περιπτώσεις Ηλεκτρονικής Συμμετοχής οι οποίες 

δραστηριοποιούνται σε χωροταξικά θέματα χρησιμοποιούν διαφορετικά εργαλεία 

ανάλογα με τις ανάγκες και απαιτήσεις της κάθε μίας ξεχωριστά. Συμπερασματικά, 

για την υλοποίηση μίας περίπτωσης Ηλεκτρονικής Συμμετοχής μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν μια πλειάδα εργαλείων ανάλογα με τους στόχους, ανάγκες και 

απαιτήσεις της πρωτοβουλίας. Αξιοσημείωτα παραδείγματα είναι οι περιπτώσεις 

Ηλεκτρονικής Συμμετοχής «Virtual Cities» και «E-Participation for the Regional 

Land Use Plan Frankfurt/Rhine-Main» οι οποίες στοχεύουν στην εμπλοκή των 

πολιτών σε χωροταξικά θέματα χρησιμοποιώντας διαφορετικά εργαλεία 

τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Συγκεκριμένα, η Ολλανδική 

περίπτωση Ηλεκτρονικής Συμμετοχής «Virtual Cities» χρησιμοποιεί εργαλεία όπως 

συστήματα ηλεκτρονικής διαβούλευσης, χώρους συζήτησης Ηλεκτρονικής 

Συμμετοχής, διαδικτυακές άμεσες συζητήσεις, εικονικά κοινοτικά συστήματα, 

προτεινόμενα εργαλεία για διαδικασίες σχεδιασμού, γεωγραφικά πληροφοριακά 
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συστήματα και εργαλεία χαρτογράφησης, σφυγμομετρήσεις και δημόσιες 

συζητήσεις και ψηφοφορίες ενώ η Γερμανική περίπτωση Ηλεκτρονικής Συμμετοχής 

«E-Participation for the Regional Land Use Plan Frankfurt/Rhine-Main» 

χρησιμοποιεί εργαλεία όπως χώρους συζήτησης Ηλεκτρονικής Συμμετοχής, συχνές 

ερωτήσεις και απαντήσεις, ιστολόγια, γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα και 

εργαλεία χαρτογράφησης. Παρατηρείται ότι τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται 

διαφέρουν στις δυο περιπτώσεις Ηλεκτρονικής Συμμετοχής αφού στην περίπτωση 

της Ολλανδικής περίπτωσης τα εργαλεία είναι τεχνολογικά προηγμένα σε σχέση με 

αυτά που χρησιμοποιούνται στη Γερμανική περίπτωση αφού το κοινό στο οποίο 

απευθύνονται οι δυο καλές πρακτικές είναι διαφορετικό. Στην Ολλανδία, το 75% 

του πληθυσμού διαθέτει διαδίκτυο ευρείας ζώνης και είναι τεχνολογικά 

ενημερωμένο γεγονός το οποίο δικαιολογεί τη χρήση προηγμένων εργαλείων 

τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας.  

Οι συμμετέχοντες στην ερευνητική επισκόπηση καλούνταν να επιλέξουν τις 

τεχνολογίες οι οποίες χρησιμοποιούνται κατά την υλοποίηση των περιπτώσεων 

Ηλεκτρονικής Συμμετοχής. Συγκεκριμένα, οι παρακάτω επιλογές ήταν διαθέσιμες 

και οι συμμετέχοντες μπορούσαν να επιλέξουν τις καταλληλότερες: 

• Ψηφιακή υπογραφή και πρωτόκολλα ασφαλείας (digital signature and 

security protocols  

• Κινητές και ασύρματες τεχνολογίες (Mobile and wireless technologies) 

• Χαρακτηριστικά διαδικτύου 2.0 (Web 2.0 features) 

• Τεχνολογίες μέσων ροής (Streaming media) 

• Συνεργατικά περιβάλλοντα (Collaborative Environments) 

• Γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα (Geographical information systems) 

• Συστήματα διαχείριση γνώσης (Knowledge management) 

• Οντολογίες (Ontologies) 

• Υπηρεσίες σημασιολογικού ιστού (Semantic Web Services)  

• Επεξεργασία φυσικής γλώσσας (Natural Language processing) 

• Εξόρυξη δεδομένων (Data mining) 

• Συστήματα υποστήριξης επιχειρηματολογίας (Argumentation support 

systems) 

Από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων στην ερευνητική επισκόπηση προκύπτει 

ότι η ψηφιακή υπογραφή και τα πρωτόκολλα ασφαλείας χρησιμοποιούνται ευρέως 

για την επιτυχή διεξαγωγή ηλεκτρονικών ψηφοφοριών αφού επιτρέπουν την 

μοναδική ταυτοποίηση των χρηστών, τη διασφάλιση της εγκυρότητας της ψήφου 

και της ιδιωτικότητας των στοιχείων του κάθε πολίτη. Οι κινητές και ασύρματες 

τεχνολογίες είναι η επόμενη συνηθέστερη τεχνολογία που συναντάται στις 

περιπτώσεις Ηλεκτρονικής Συμμετοχής ενώ ακολουθούν τα χαρακτηριστικά 
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διαδικτύου 2.0, οι τεχνολογίες μέσων ροής και τα συνεργατικά περιβάλλοντα. 

Τέλος, παρατηρείται ότι οι οντολογίες, οι υπηρεσίες σημασιολογικού ιστού, η 

εξόρυξη δεδομένων, η επεξεργασία φυσικής γλώσσας και τα συστήματα 

υποστήριξης επιχειρηματολογίας δεν είναι ιδιαίτερα γνωστές στους ιθύνοντες των 

περιπτώσεων Ηλεκτρονικής Συμμετοχής (Γράφημα 31). Αξιοσημείωτα 

παραδείγματα τα οποία χρησιμοποιούν αρκετές από τις προαναφερθέντες 

τεχνολογίες είναι οι περιπτώσεις Ηλεκτρονικής Συμμετοχής «PortalU», «e-pnyka» 

και «Kommunalforum.de - City administration network». 
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Γράφημα 31: Τεχνολογίες υλοποίησης περιπτώσεων Ηλεκτρονικής 

Συμμετοχής 

 

Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση των πρώτων υλών γίνεται αναφορά στο κόστος 

υλοποίησης και στο κόστος συντήρησης των περιπτώσεων Ηλεκτρονικής 

Συμμετοχής. Το κόστος υλοποίησης των 18 από τις 27 περιπτώσεων που έχουν 

συγκεντρωθεί είναι μικρότερο από 300.000€, αναμενόμενο για περιπτώσεις 

Ηλεκτρονικής Συμμετοχής οι οποίες δραστηριοποιούνται σε τοπικό ή περιφερειακό 

επίπεδο καθώς και για περιπτώσεις Ηλεκτρονικής Συμμετοχής οι οποίες 

χρηματοδοτούνται από φιλανθρωπίες ή εθελοντικές συνεισφορές. Το κόστος 

υλοποίησής είναι μία σημαντική παράμετρος η οποία πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά 

το σχεδιασμό της πρωτοβουλίας Ηλεκτρονικής Συμμετοχής. Οι κατάλληλες 

τεχνολογίες και τα εργαλεία Ηλεκτρονικής Συμμετοχής πρέπει να επιλέγονται 

σύμφωνα και με το κόστος υλοποίησης τους. Η μείωση του κόστους υλοποίησης 

επιτυγχάνεται με την επιλογή εργαλείων και τεχνολογιών τα οποία είναι ανοιχτού 

κώδικα ή διαθέσιμα δωρεάν προς το κοινό. Στη φιλοσοφία αυτή βασίστηκαν δυο 

περιπτώσεις Ηλεκτρονικής Συμμετοχής, η «Swindon Electoral Modernisation 

Programme» και «21st Century Voting in Sheffield» οι οποίες υλοποιήθηκαν με 

κόστος μικρότερο από 5.000€. Αντίθετα, περιπτώσεις Ηλεκτρονικής Συμμετοχής οι 

οποίες δραστηριοποιούνται σε εθνικό επίπεδο και υποστηρίζονται από τις 
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κυβερνήσεις έχουν τη δυνατότητα για υψηλότερο κόστος υλοποίησης. 

Συγκεκριμένα, η περίπτωση Ηλεκτρονικής Συμμετοχής «Geneva Internet Voting 

Application», η οποία υλοποιείται από το κράτος της Γενεύης και είναι μία 

μακροπρόθεσμη πρωτοβουλία, έχει κόστος υλοποίησης 1.200.000€. Το κόστος 

υλοποίησης είναι ιδιαίτερα υψηλό αφού ήταν επιτακτική η ανάγκη για τεχνολογίες 

ασφαλείας και ψηφιακής υπογραφής έτσι ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος εισβολής 

κατά τη διάρκεια των διαδικτυακών ψηφοφοριών. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι 

το κόστος συντήρησης των περιπτώσεων Ηλεκτρονικής Συμμετοχής πρέπει να είναι 

σχετικά μικρό ειδικότερα για τη μακροπρόθεσμη λειτουργία τους. Σχετικά 

υψηλότερο κόστος συντήρησης, το οποίο κυμαίνεται από 50.000€ ως 300.000€, 

εμφανίζονται στη περίπτωση Ηλεκτρονικής Συμμετοχής «GIVA», γεγονός 

αναμενόμενο με βάση την πιο πάνω ανάλυση, καθώς και στην περίπτωση 

Ηλεκτρονικής Συμμετοχής «Kommunalforum.de - City administration network» η 

οποία είναι και αυτή μια μακροπρόθεσμη πρωτοβουλία που υλοποιείται σε εθνικό 

επίπεδο.  

 

6.2.2.3. Παρέμβαση λογικής: Μετασχηματισμός μέσω 

εργαλείων και μεθόδων Ηλεκτρονικής Συμμετοχής 

Η πρώτη παρέμβαση λογικής του Περιγραφικού Μοντέλου Ηλεκτρονικής 

Συμμετοχής αναφέρεται στο μετασχηματισμό των πρώτων υλών σε λειτουργικά 

αποτελέσματα. Η συγκεκριμένη παρέμβαση λογικής αναλύεται μέσω δύο 

ερωτήσεων οι οποίες αφορούν την καταγραφή των επιπέδων Ηλεκτρονικής 

Συμμετοχής και την προβολή των περιπτώσεων Ηλεκτρονικής Συμμετοχής. 

Οι περιπτώσεις Ηλεκτρονικής Συμμετοχής που έχουν συγκεντρωθεί 

δραστηριοποιούνται σε όλα τα επίπεδα Ηλεκτρονικής Συμμετοχής. Στα πλαίσια της 

ερευνητικής επισκόπησης συγκεντρώθηκε τουλάχιστον μία περίπτωση 

Ηλεκτρονικής Συμμετοχής από κάθε επίπεδο. Όπως έχει καταγραφεί και στο 

κεφάλαιο 5.2 «Συνολικά στατιστικά για τις περιπτώσεις Ηλεκτρονικής Συμμετοχής 

που έχουν εντοπιστεί» οι περισσότερες περιπτώσεις Ηλεκτρονικής Συμμετοχής 

δραστηριοποιούνται στην παροχή πληροφόρησης. Έτσι, και στις περιπτώσεις 

Ηλεκτρονικής Συμμετοχής που έχουν συγκεντρωθεί με τη βοήθεια της ερευνητικής 

επισκόπησης παρατηρείται ότι η πλειοψηφία τους δραστηριοποιείται στην παροχή 

πληροφόρησης, ενώ ακολουθεί ο δημόσιος διάλογος και η διαβούλευση (Γράφημα 

32).  
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Γράφημα 32: Περιοχές Ηλεκτρονικής Συμμετοχής των περιπτώσεων που 

συγκεντρώθηκαν 

 

Η προβολή των περιπτώσεων Ηλεκτρονικής Συμμετοχής αποτελεί απαραίτητη 

προϋπόθεση για τον επιτυχή μετασχηματισμό των πρώτων υλών σε λειτουργικά 

αποτελέσματα. Η προβολή μίας πρωτοβουλίας, η οποία περιγράφεται μέσω των 

ενεργειών διάχυσης αποτελεσμάτων καθώς και μέσα από τα ίδια τα αποτελέσματα 

της πρωτοβουλίας, στοχεύει στη γνωστοποίηση της πρωτοβουλίας στο 

στοχευόμενο κοινό έτσι ώστε να το προσελκύσει στις διαδικασίες συμμετοχής. 

Αξιόλογα συμπεράσματα προκύπτουν από τη μελέτη των απαντήσεων των 

συμμετεχόντων σχετικά με τις κυριότερες ενέργειες και δραστηριότητες που έχουν 

πραγματοποιηθεί σε κάθε περίπτωση Ηλεκτρονικής Συμμετοχής αντίστοιχα για την 

αύξηση της προβολής τους. Σύμφωνα με τις απαντήσεις που έχουν συγκεντρωθεί 

στα πλαίσια της ερευνητικής επισκόπησης οι κυριότερες ενέργειες και 

δραστηριότητες για την ενίσχυση της προβολής για την επιτυχή υλοποίηση μίας 

περίπτωσης Ηλεκτρονικής Συμμετοχής είναι οι εξής: 

o Χρήση των μέσων μαζικής ενημέρωσης και μεταφοράς με σκοπό την 

προώθηση των πρωτοβουλιών. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αποτελούν 

το παραδοσιακό κανάλι ενημέρωσης των πολιτών. Οι ιθύνοντες των 

περιπτώσεων Ηλεκτρονικής Συμμετοχής, έχοντας καταλάβει την επιρροή 

των μέσων μαζικής ενημέρωσης, διαφημίζουν τις πρωτοβουλίες τόσο πριν 

την υλοποίηση όσο και κατά τη λειτουργία τους με σκοπό τη δημιουργία 

θετικής αντήχησης στους πολίτες για τις πρωτοβουλίες. Συγκεκριμένα, 

προτιμάται ο έντυπος τύπος, όπως εφημερίδες και περιοδικά, καθώς και η 

αφισοκόλληση στα μέσα μαζικής μεταφοράς έτσι ώστε να προσελκύουν σε 

μόνιμη βάση το ενδιαφέρον των πολιτών. Η τακτική αυτή απέδωσε καρπούς 

κατά την υλοποίηση τριών περιπτώσεων Ηλεκτρονικής Συμμετοχής 
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Βρετανικής καταγωγής, της «Swindon Electoral Modernisation 

Programme», της «21st Century Voting in Sheffield» και της «Kingston 

upon Thames – ePetition Website». Η διαφήμιση στα μέσα μαζικής 

μεταφοράς είναι συχνό φαινόμενο στο Ηνωμένο Βασίλειο για αυτό και 

προτιμήθηκε και στις συγκεκριμένες περιπτώσεις. Τέλος, η χρήση των 

μέσων μαζικής ενημέρωσης οδήγησε στη δημιουργία θετικής αντήχησης 

στους πολίτες σε τρεις Γερμανικές καλές πρακτικές, τη «Living Bridge», τη 

«Re-design of the Domplatz» και τη «Metropole Hamburg - Growing City».  

o Προώθηση των πρωτοβουλιών μέσω του διαδικτύου. Το διαδίκτυο 

χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο για την προώθηση των 

πρωτοβουλιών και αποτελεί ένα σημαντικό κανάλι διαφήμισης το οποίο οι 

ιθύνοντες των καλών πρακτικών πρέπει να αξιοποιήσουν. Συγκεκριμένα, 

επιτυγχάνεται η προώθηση των πρωτοβουλιών μέσω των επισήμων 

ιστοσελίδων των τοπικών διοικήσεων, όπως παρατηρήθηκε στην καλή 

πρακτική «Turin City Council Multimedia Channel», καθώς και μέσω 

επίσημων ιστοσελίδων των κυβερνήσεων και μη-κυβερνητικών 

οργανώσεων, σε περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, όπως παρατηρήθηκε στην 

περίπτωση Ηλεκτρονικής Συμμετοχής «Osalee.ee».  

o Διάθεση των δραστηριοτήτων και αποτελεσμάτων. Η διάθεση των 

δραστηριοτήτων και των αποτελεσμάτων μίας πρωτοβουλίας ενισχύει τη 

διαφάνειά της προς τους συμμετέχοντες και το ευρύ κοινό ακόμη και μετά 

την ολοκλήρωσή της. Οι περιπτώσεις Ηλεκτρονικής Συμμετοχής «Future of 

Bremen's "Stadionbad" Public Pool», «Swindon Electoral Modernisation 

Programme» και «21st Century Voting in Sheffield», αν και έχουν 

ολοκληρώσει τη λειτουργία τους προσφέρουν τα αποτελέσματα μέσω των 

ιστοσελίδων τους. Αντίστοιχα, στην περίπτωση Ηλεκτρονικής Συμμετοχής 

«Kingston upon Thames – ePetition» η οποία διεξάγει ηλεκτρονικές 

αιτήσεις κατά χρονικά διαστήματα, 60 στο σύνολο από την ημέρα 

λειτουργίας της πρωτοβουλίας, παρέχει τα αποτελέσματα της κάθε 

ηλεκτρονικής αίτησης ξεχωριστά, έτσι ώστε να κρατούνται ενήμεροι οι 

πολίτες της περιοχής.  

o Προώθηση των πρωτοβουλιών μέσω διαγωνισμών. Η υποψηφιότητα 

των πρωτοβουλιών σε διαγωνισμούς όπως είναι τα Ευρωπαϊκά Βραβεία 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης13, τα βραβεία ICELE14, τα βραβεία του 

                                          
13 http://www.eipa.eu/eEurope_Awards/index.htm
14 http://www.icele.org/  
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Βρετανικού Ινστιτούτου Δημόσιων Σχέσεων15 (Awards of the Institute of 

Public Relations in UK) και τα Ιταλικά βραβεία COM-PA16 τονίζουν την 

επιτυχή υλοποίησή τους. Συγκεκριμένα, ένας σημαντικός αριθμός 

περιπτώσεων Ηλεκτρονικής Συμμετοχής ήταν υποψήφιος σε διαγωνισμούς 

ενώ τέσσερις από τις περιπτώσεις που έχουν συγκεντρωθεί κέρδισαν 

βραβεία. Συγκεκριμένα, η περίπτωση Ηλεκτρονικής Συμμετοχής «Geneva 

Internet Voting Application» έχει χαρακτηριστεί ως Καλή Πρακτική από τα 

Ευρωπαϊκά Βραβεία Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η «Swindon Electoral 

Modernisation Programme» κέρδισε το βραβείο ICELE, η «Bus Stop 34» το 

βραβείο του Βρετανικού Ινστιτούτου Δημόσιων Σχέσεων και η 

«Senso@lternato» το βραβείο COM-PA.   

o Προώθηση των πρωτοβουλιών μέσω επιστημονικών συνεδρίων, 

ημερίδων, κλπ. Η συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες 

καθώς και η συγγραφή άρθρων σχετικά με την υλοποίηση και τα 

αποτελέσματα μίας περίπτωσης Ηλεκτρονικής Συμμετοχής ενισχύουν με τη 

σειρά τους τη προβολή της, όπως καταγράφεται σύμφωνα με τους 

συμμετέχοντες στην ερευνητική επισκόπηση.  

o Προώθηση των πρωτοβουλιών μέσω προφορικής επικοινωνίας 

(word of mouth). Η προβολή μίας πρωτοβουλίας, ιδιαίτερα όταν δεν 

υπάρχουν διαθέσιμοι οικονομικοί πόροι, μπορεί να επιτευχθεί με 

απλούστερα μέσα όπως μέσω προφορικής επικοινωνίας. Η συγκεκριμένη 

μέθοδος έχει εφαρμοστεί από την Ελληνικής καταγωγής περίπτωση 

Ηλεκτρονικής Συμμετοχής «e-pnyka», η οποία χρηματοδοτείται από 

φιλανθρωπικούς πόρους, και δεν είχε τη δυνατότητα διαφήμισης μέσω 

μέσων μαζικής ενημέρωσης ή άλλων μέσων τα οποία προϋποθέτουν 

οικονομική επιβάρυνση. Έτσι, μέσω της προφορικής επικοινωνίας, 

επιτεύχθηκε σε μεγάλο βαθμό η προβολή της συγκεκριμένης περίπτωσης 

Ηλεκτρονικής Συμμετοχής.   

 

6.2.2.4. Βασικό επίπεδο: Λειτουργικά αποτελέσματα  

Το βασικό επίπεδο του Περιγραφικού Μοντέλου Ηλεκτρονικής Συμμετοχής 

περιλαμβάνει τα λειτουργικά αποτελέσματα μίας περίπτωσης Ηλεκτρονικής 

Συμμετοχής. Ως λειτουργικά αποτελέσματα αναφέρονται τα εργαλεία, οι μέθοδοι, 

οι αλλαγές και οι διαδικασίες που έχουν υλοποιηθεί στα πλαίσια μίας πρωτοβουλίας 

Ηλεκτρονικής Συμμετοχής. Συγκεκριμένα, μέσω της λεπτομερούς φόρμας 

                                          
15 http://www.cipr.co.uk/prideawards/  
16 http://www.compa.it/  
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καταγραφής εξετάζονται τα κανάλια επικοινωνίας που έχουν χρησιμοποιηθεί καθώς 

και τα αποτελέσματα που προκύπτουν κατά τη λειτουργία μίας πρωτοβουλίας.  

Τα κανάλια επικοινωνίας μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά και μεταξύ των 

συμμετεχόντων και των ιθυνόντων σε μία περίπτωση Ηλεκτρονικής Συμμετοχής 

ομαδοποιήθηκαν σε έξι κατηγορίες ως εξής: 

• Διαδικτυακή επικοινωνία με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

• Ασύρματη επικοινωνία με τη χρήση κινητών τηλεφώνων, επιπαλάμιων 

υπολογιστών (palmtops), κλπ.  

• Δημόσια κιόσκια 

• Ψηφιακή τηλεόραση 

• Πρόσβαση μέσω μεσάζοντα ή μέσω ενός διακομιστή μεσολάβησης 

• Παραδοσιακά κανάλια επικοινωνίας, τα οποία χρησιμοποιούνται σε 

συνδυασμό με τα ηλεκτρονικά κανάλια επικοινωνίας.  

 

Η διαδικτυακή επικοινωνία με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, βάση των 

απαντήσεων των συμμετεχόντων, αποτελεί το βασικό κανάλι επικοινωνίας όλων 

των περιπτώσεων Ηλεκτρονικής Συμμετοχής, είτε ως το μοναδικό κανάλι που 

χρησιμοποιείται είτε σε συνδυασμό με άλλα κανάλια επικοινωνίας. Η ασύρματη 

επικοινωνία είναι το δεύτερο διαδεδομένο κανάλι επικοινωνίας το οποίο 

χρησιμοποιείται πάντα σε συνδυασμό με τη διαδικτυακή επικοινωνία με τη χρήση 

ηλεκτρονικού υπολογιστή ενώ ακολουθούν η πρόσβαση μέσω μεσάζοντα ή μέσω 

διακομιστή μεσολάβησης, τα δημόσια κιόσκια και τέλος η ψηφιακή τηλεόραση. 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι, σχεδόν το 1/3 των περιπτώσεων Ηλεκτρονικής 

Συμμετοχής που έχουν συγκεντρωθεί χρησιμοποιούν παραδοσιακά κανάλια 

επικοινωνίας σε συνδυασμό με τα ηλεκτρονικά. Συγκεκριμένα, για να 

προσελκύσουν μεγαλύτερο αριθμό πολιτών στις συμμετοχικές διαδικασίες 

προσφέρουν στους πολίτες και τα παραδοσιακά κανάλια επικοινωνίας, τα οποία 

ήταν και τα μοναδικά κανάλια επικοινωνίας πριν την εμφάνιση του διαδικτύου και 

των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, όπως παρατηρείται σε 

περιπτώσεις Ηλεκτρονικής Συμμετοχής όπως η «Madrid Participa: citizens’ e-

consultations in the city of Madrid» και η «21st Century Voting in Sheffield». Η 

περίπτωση Ηλεκτρονικής Συμμετοχής «21st Century Voting in Sheffield» είναι 

ιδιαίτερα πρωτοπόρα στον τομέα των ψηφοφοριών αφού έδωσε τη δυνατότητα 

συμμετοχής στους πολίτες μέσω όλων των ηλεκτρονικών καναλιών επικοινωνίας, 

εκτός της ψηφιακής τηλεόρασης, σε συνδυασμό με τη ψηφοφορία μέσω της 

παραδοσιακής κάλπης. Τα αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά αφού το 

ποσοστό πολιτών που συμμετείχε στις ψηφοφορίες είναι αυξημένο. Ειδικότερα, το 

40% των ψηφοφόρων στην πόλη Sheffield και το 42% των ψηφοφόρων στην 
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πόλη St. Albans του Ηνωμένου Βασιλείου προτίμησαν τα νέα ηλεκτρονικά κανάλια 

επικοινωνίας γεγονός που ξεπερνούσε τις προσδοκίες των ιθυνόντων. Αντίστοιχα, 

η περίπτωση Ηλεκτρονικής Συμμετοχής «Madrid Participa: citizens’ e-consultations 

in the city of Madrid», η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα των ηλεκτρονικών 

διαβουλεύσεων, προσέλκυσε περίπου το 40% των πολιτών της Μαδρίτης μέσω των 

ηλεκτρονικών καναλιών επικοινωνίας.  

Με βάση τη διαθέσιμη πληροφορία προκύπτει το συμπέρασμα ότι για την ενίσχυση 

της συμμετοχής των πολιτών στις συμμετοχικές διαδικασίες θα πρέπει οι 

περιπτώσεις Ηλεκτρονικής Συμμετοχής να χρησιμοποιούν όχι μόνο ένα κανάλι 

επικοινωνίας αλλά ένα συνδυασμό τους, ο οποίος θα συμπεριλαμβάνει και τα 

παραδοσιακά κανάλια επικοινωνίας. Με τον τρόπο αυτό θα προσελκύσουν και την 

μερίδα των πολιτών οι οποίοι ακόμη δεν έχουν συμβιβαστεί με τις νέες τεχνολογίες 

πληροφορικής και επικοινωνιών.  

Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από μία πρωτοβουλία Ηλεκτρονικής 

Συμμετοχής είναι η δεύτερη ερώτηση που εμπίπτει στο βασικό επίπεδο του 

Περιγραφικού Μοντέλου Ηλεκτρονικής Συμμετοχής. Τα αποτελέσματα αποτελούν 

μία από τις πιο σημαντικές πτυχές που πρέπει να εξετασθούν κατά την αξιολόγηση 

των περιπτώσεων Ηλεκτρονικής Συμμετοχής. Από τη μελέτη των απαντήσεων των 

συμμετεχόντων στην ερευνητική επισκόπηση προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα 

στα οποία μπορούν να κατηγοριοποιηθούν τα αποτελέσματα των περιπτώσεων 

Ηλεκτρονικής Συμμετοχής: 

• Συμμετοχή στις συμμετοχικές διαδικασίες. Ο αριθμός των πολιτών που 

συμμετέχουν στις συμμετοχικές διαδικασίες αποτελεί το κύριο κριτήριο 

μέτρησης της επιτυχίας μίας περίπτωσης Ηλεκτρονικής Συμμετοχής 

ιδιαίτερα για αυτές που εμπλέκουν ψηφοφορίες, όπως η «Internet voting in 

Estonia», η «E-Participation for the Regional Land Use Plan 

Frankfurt/Rhine-Main», η «Swindon Electoral Modernisation Programme», 

η «Madrid Participa: citizens’ e-consultations in the city of Madrid» και η 

«21st Century Voting in Sheffield». Αξίζει να αναφερθεί η Εσθονική 

περίπτωση Ηλεκτρονικής Συμμετοχής «Internet voting in Estonia» η οποία 

διεξήγαγε δυο ηλεκτρονικές ψηφοφορίες, μία κατά τις δημοτικές εκλογές 

τον Οκτώβριο 2005 και μία κατά τις βουλευτικές εκλογές το Μάρτιο 2007. 

Κατά τις δυο ηλεκτρονικές ψηφοφορίες υπήρξε αύξηση στη συμμετοχή των 

πολιτών. Συγκεκριμένα, κατά τις βουλευτικές εκλογές προσήλθαν στις 

ηλεκτρονικές κάλπες το 3,4% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων σε σχέση 

με το 0,9% των ψηφοφόρων που συμμετείχαν στις δημοτικές εκλογές. Η 

Εσθονική περίπτωση Ηλεκτρονικής Συμμετοχής κατέληξε στο συμπέρασμα 

ότι η χρήση νέων καναλιών ψηφοφορίας δεν έχει άμεσο αντίκτυπο στη 
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συμμετοχή των πολιτών στις ψηφοφορίες. Αλλαγές στη στάση και 

συμπεριφορά των πολιτών σε σχέση με τις εκλογικές ψηφοφορίες καθώς 

και με την υιοθέτηση νέων καναλιών ψηφοφορίας είναι απαραίτητες για την 

αύξηση της συμμετοχής των πολιτών. Έτσι, ανάμεσα στις δυο ψηφοφορίες 

οι ιθύνοντες της Εσθονικής πρωτοβουλίας Ηλεκτρονικής Συμμετοχής 

προσπάθησαν μέσω διαφόρων δραστηριοτήτων και ενεργειών να 

προωθήσουν τα κανάλια ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, κάτι το οποίο απέδωσε 

αφού το ποσοστό που προσήλθε στις κάλπες στις βουλευτικές εκλογές ήταν 

μεγαλύτερο από το αντίστοιχο ποσοστό προσέλκυσης των πολιτών στις 

δημοτικές εκλογές. Εντυπωσιακά είναι και τα αποτελέσματα της Ισπανικής 

περίπτωσης Ηλεκτρονικής Συμμετοχής «Madrid Participa: citizens’ e-

consultations in the city of Madrid» η οποία έχει διοργανώσει τρεις 

ηλεκτρονικές διαβουλεύσεις μέχρι σήμερα. Κατά τη διάρκεια της πρώτης 

διαβούλευσης μόνο το 0,65% του εγγεγραμμένου πληθυσμού συμμετείχε 

στη διαδικασία, ενώ το ποσοστό αυξήθηκε στο 2,55% του εγγεγραμμένου 

πληθυσμού κατά τη διάρκεια της δεύτερης διαβούλευσης. Συγκεκριμένα, το 

35,23% των συμμετεχόντων προτίμησε τα ηλεκτρονικά κανάλια 

επικοινωνίας ενώ το υπόλοιπο 64,77% συμμετείχε μέσω των παραδοσιακών 

μεθόδων. Τέλος, το ποσοστό του εγγεγραμμένου πληθυσμού που 

συμμετείχε στην τρίτη διαβούλευση μειώθηκε στο 0,44% ενώ αυξήθηκε στο 

39,08% το ποσοστό των συμμετεχόντων που προτίμησαν τα ηλεκτρονικά 

κανάλια επικοινωνίας.  

• Αριθμός επισκέψεων (Number of visitors). Ο αριθμός επισκέψεων 

στην ιστοσελίδα μίας περίπτωσης Ηλεκτρονικής Συμμετοχής αποτελεί το 

δεύτερο σημαντικότερο κριτήριο μέτρησης της επιτυχίας της. Ανεξαρτήτου 

περιοχής Ηλεκτρονικής Συμμετοχής (eParticipation area), είτε είναι απλή 

παροχή πληροφοριών, είτε θέματα χωροταξίας, κλπ η μέτρηση του αριθμού 

των πολιτών που επισκέπτονται μία ιστοσελίδα αυξάνει το βαθμό 

αναγνωρισιμότητας της πρωτοβουλίας στο ευρύ κοινό και κατ’ επέκταση 

αυξάνει και την «εγκυρότητα» του αποτελέσματος αφού λαμβάνουν μέρος 

περισσότεροι πολίτες στις συμμετοχικές διαδικασίες. Ο αριθμός επισκέψεων 

έχει μετρηθεί στις περισσότερες περιπτώσεις Ηλεκτρονικής Συμμετοχής που 

έχουν συγκεντρωθεί. Ενδεικτικά αναφέρονται κάποια παραδείγματα καθώς 

και ο αριθμός επισκέψεων για κάθε παράδειγμα. Τη Βρετανική περίπτωση 

Ηλεκτρονικής Συμμετοχής «Food Standards Agency Chief Scientist's blog» 

επισκέπτονται κάθε μήνα 15.000 πολίτες ενώ σε περιπτώσεις όπου το θέμα 

συζήτησης απασχολεί ιδιαίτερα τη κοινή γνώμη ο αριθμός επισκέψεων 

ανέρχεται στις 20.000. Την Ελληνική περίπτωση Ηλεκτρονικής Συμμετοχής 
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«e-pnyka» επισκέφθηκαν 1.985 πολίτες σε διάστημα τεσσάρων μηνών ενώ 

τη Γερμανική περίπτωση Ηλεκτρονικής Συμμετοχής «Kommunalforum.de - 

City administration network» επισκέπτονται καθημερινά 3.000 πολίτες. 

Τέλος, τη Γερμανική περίπτωση Ηλεκτρονικής Συμμετοχής «Participatory 

Budgeting Hamburg» είχαν επισκεφθεί 52.124 πολίτες κατά τη διάρκεια της 

λειτουργίας της.  

• Αριθμός εγγεγραμμένων μελών (Number of registered users). Ο 

αριθμός των εγγεγραμμένων μελών σε μία πρωτοβουλία Ηλεκτρονικής 

Συμμετοχής αποτελεί το τρίτο κριτήριο που χρησιμοποιείται για την 

καταγραφή των αποτελεσμάτων της. Τα εγγεγραμμένα μέλη σε μία 

περίπτωση Ηλεκτρονικής Συμμετοχής είναι τα «επώνυμα» μέλη της 

πρωτοβουλίας καθώς και αυτά τα οποία θα συμμετέχουν ενεργά στις 

συμμετοχικές διαδικασίες. Επίσης, ο αριθμός των εγγεγραμμένων μελών 

παρέχει μια ολοκληρωμένη εικόνα της πραγματικής συμμετοχής σε μία 

πρωτοβουλία Ηλεκτρονικής Συμμετοχής. Η Εσθονική περίπτωση 

Ηλεκτρονικής Συμμετοχής «osale.ee - the Estonian participation portal» 

έχει 1.500 εγγεγραμμένους χρήστες οι οποίοι είναι είτε πολίτες είτε 

αντιπρόσωποι οργανισμών ενώ η Γερμανική περίπτωση Ηλεκτρονικής 

Συμμετοχής «Living Bridge» είχε 498 εγγεγραμμένους χρήστες οι οποίοι 

συμμετείχαν ενεργά στα χωροταξικά θέματα στους τρεις μήνες λειτουργίας 

της. Τέλος, η Γερμανική περίπτωση Ηλεκτρονικής Συμμετοχής «Re-design 

of the Domplatz» είχε 285 εγγεγραμμένους χρήστες στις τρεις εβδομάδες 

λειτουργίας της ενώ η «Participatory Budgeting Hamburg» έφτασε στους 

2.870 εγγεγραμμένους χρήστες στις τέσσερις εβδομάδες λειτουργίας.  

• Αριθμός συνεισφορών. Ο αριθμός των συνεισφορών αποτελεί ακόμη ένα 

κριτήριο μέτρησης των αποτελεσμάτων μίας περίπτωσης Ηλεκτρονικής 

Συμμετοχής. Οι ενεργοί χρήστες μπορούν να συμμετέχουν στις 

συμμετοχικές διαδικασίες μέσω αναρτήσεων δικών τους σχολίων, ιδεών, 

απαντήσεων σε άλλους χρήστες είτε μέσω ιστολογίων ή βίκις είτε μέσω 

άλλων εργαλείων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών 

διαμορφώνοντας τα τελικά αποτελέσματα των περιπτώσεων Ηλεκτρονικής 

Συμμετοχής. Ο αριθμός συνεισφορών έχει μετρηθεί σε αρκετές από τις 

περιπτώσεις Ηλεκτρονικής Συμμετοχής που έχουν συγκεντρωθεί. 

Ενδεικτικά αναφέρονται κάποια παραδείγματα καθώς και ο αριθμός 

συνεισφορών για κάθε παράδειγμα. Στη Γερμανική περίπτωση 

Ηλεκτρονικής Συμμετοχής «Re-design of the Domplatz», η οποία διήρκησε 

τρεις εβδομάδες, αναρτήθηκαν 1.000 συνεισφορές από τους 

εγγεγραμμένους χρήστες ενώ στη Γερμανική περίπτωση Ηλεκτρονικής 
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Συμμετοχής «Living Bridge», η οποία διήρκησε τρεις μήνες αναρτήθηκαν 

1.862 συνεισφορές.   

• Παροχή πληροφόρησης (Information provision). Η παροχή ποιοτικής 

και αξιόπιστης πληροφόρησης είναι ιδιαίτερα σημαντική στις περιπτώσεις 

Ηλεκτρονικής Συμμετοχής οι οποίες δραστηριοποιούνται κυρίως σε αυτήν 

την περιοχή. Σκοπός αυτών των περιπτώσεων Ηλεκτρονικής Συμμετοχής 

είναι η συγκέντρωση όσο το δυνατό περισσότερης πληροφορίας σε μία 

διαδικτυακή πύλη, συνήθως ανά θεματικές ενότητες, καθώς και η εύκολη 

αναζήτηση και ανάκτηση των πληροφοριών αυτών μέσω αναβαθμισμένων 

μηχανών αναζήτησης όπως παρατηρείται στις πρωτοβουλίες «PortalU», 

«iVote.ch» και «Knowledge by Googling Parliamentary Information».  

• Ικανοποίηση συμμετεχόντων. Η ικανοποίηση των συμμετεχόντων, 

ιδιαίτερα των πολιτών, αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό στοιχείο των 

αποτελεσμάτων μίας περίπτωσης Ηλεκτρονικής Συμμετοχής. Έρευνες 

διεξάγονται μετά την ολοκλήρωση των πρωτοβουλιών έτσι ώστε να 

μετρηθεί η ικανοποίηση των συμμετεχόντων, όπως έχει συμβεί στις 

περιπτώσεις Ηλεκτρονικής Συμμετοχής «Bus stop 34» και «21st Century 

Voting in Sheffield». Η ικανοποίηση των συμμετεχόντων ήταν ιδιαίτερα 

αυξημένη και στις δυο περιπτώσεις Ηλεκτρονικής Συμμετοχής οδηγώντας 

κατ’ επέκταση στην επίτευξη των αρχικών στόχων τους.  

• Αριθμός υποβληθέντων ηλεκτρονικών αιτήσεων και 

διαβουλεύσεων. Ο ακριβής αριθμός των υποβληθέντων ηλεκτρονικών 

αιτήσεων και διαβουλεύσεων είναι το τελευταίο κριτήριο καταγραφής των 

αποτελεσμάτων μίας περίπτωσης Ηλεκτρονικής Συμμετοχής με βάση την 

ερευνητική επισκόπηση. Συγκεκριμένα, στα πλαίσια της περίπτωσης 

Ηλεκτρονικής Συμμετοχής «osale.ee - the Estonian participation portal» 

υποβλήθηκαν 62 δημόσιες ηλεκτρονικές διαβουλεύσεις ενώ μέσω της 

περίπτωσης Ηλεκτρονικής Συμμετοχής «Kingston upon Thames – ePetition 

Website» κατατέθηκαν 60 ηλεκτρονικές αιτήσεις.     

 

6.2.2.5. Παρέμβαση λογικής: Μετασχηματισμός μέσω της 

χρήσης των εργαλείων και μεθόδων Ηλεκτρονικής 

Συμμετοχής  

 Η δεύτερη παρέμβαση λογικής του Περιγραφικού Μοντέλου Ηλεκτρονικής 

Συμμετοχής αναφέρεται στην ανάπτυξη πρακτικών και σχέσεων ανάμεσα σε όλες 

τις ομάδες εμπλεκομένων έτσι ώστε να μετασχηματιστούν τα εργαλεία και οι 

μέθοδοι Ηλεκτρονικής Συμμετοχής σε ουσιαστικά αποτελέσματα. Η συγκεκριμένη 

παρέμβαση λογικής αναλύεται μέσω τριών ερωτήσεων οι οποίες αφορούν τις 
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ομάδες εμπλεκομένων και τους ρόλους τους σε μία πρωτοβουλία Ηλεκτρονικής 

Συμμετοχής, την περιγραφή των ομάδων – στόχων και την καταγραφή των 

θεμάτων ασφάλειας και ιδιωτικότητας που αντιμετωπίζονται κατά την υλοποίηση 

μίας περίπτωσης Ηλεκτρονικής Συμμετοχής.  

Οι συμμετέχοντες επέλεξαν, μέσα από μία καθορισμένη λίστα, τις ομάδες 

εμπλεκομένων οι οποίες συμμετείχαν σε κάθε περίπτωση Ηλεκτρονικής 

Συμμετοχής καθώς και τους ρόλους τους. Επίσης, κατέγραψαν και τις ομάδες – 

στόχους. Σύμφωνα με τις απαντήσεις των συμμετεχόντων που έλαβαν μέρος στην 

ερευνητική επισκόπηση, όλες οι περιπτώσεις Ηλεκτρονικής Συμμετοχής στόχευαν 

στην προσέλκυση των πολιτών, ανάλογα με το επίπεδο δραστηριοποίησης. 

Συγκεκριμένα, περιπτώσεις Ηλεκτρονικής Συμμετοχής που δραστηριοποιούνταν σε 

τοπικό επίπεδο στόχευαν στους πολίτες της συγκεκριμένης πόλης ενώ αντίστοιχα, 

περιπτώσεις Ηλεκτρονικής Συμμετοχής που δραστηριοποιούνταν σε περιφερειακό ή 

εθνικό επίπεδο στόχευαν στους πολίτες της περιφέρειας και της χώρας αντίστοιχα.   

Η επίλυση θεμάτων ασφάλειας και ιδιωτικότητας πριν την υλοποίηση των 

πρωτοβουλιών Ηλεκτρονικής Συμμετοχής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για 

τον επιτυχή μετασχηματισμό των εργαλείων και μεθόδων Ηλεκτρονικής 

Συμμετοχής σε ουσιαστικά αποτελέσματα. Από τη μελέτη των απαντήσεων των 

συμμετεχόντων σχετικά με τα προβλήματα ασφάλειας και ιδιωτικότητας που έχουν 

προκύψει σε κάθε περίπτωση Ηλεκτρονικής Συμμετοχής αντίστοιχα προκύπτουν 

αξιόλογα σημεία τα οποία αναλύονται στη συνέχεια: 

• Συμμόρφωση με τους κανονισμούς και νόμους ασφάλειας μίας 

χώρας. Στις Γερμανικές περιπτώσεις Ηλεκτρονικής Συμμετοχής υπήρχε η 

ανάγκη για συμμόρφωση με τους κανονισμούς και νόμους ασφάλειας της 

χώρας. Έτσι, κατά την υλοποίηση των Γερμανικών περιπτώσεων 

Ηλεκτρονικής Συμμετοχής χρησιμοποιήθηκαν πιστοποιητικά ασφάλειας SSL 

αυξάνοντας την αξιοπιστία των ιστοσελίδων και κατ’ επέκταση την 

εμπιστοσύνη των πολιτών.   

• Επιλογή των κατάλληλων τεχνολογιών και λογισμικών για την 

υλοποίηση ασφαλών συστημάτων. Για την υλοποίηση περιπτώσεων 

Ηλεκτρονικής Συμμετοχής οι οποίες έπρεπε να είναι 100% ασφαλείς, 

ιδιαίτερα όταν αυτές δραστηριοποιούνται στην περιοχή ψηφοφοριών, 

χρησιμοποιήθηκαν οι κατάλληλες τεχνολογίες και λογισμικά ανάλογα με τις 

ανάγκες της κάθε περίπτωσης. Στις περιπτώσεις Ηλεκτρονικής Συμμετοχής 

«Swindon Electoral Modernisation Programme» και «21st Century Voting 

in Sheffield» ήταν απαραίτητη η χρήση ψηφιακών υπογραφών και 

τυποποιημένων πρωτοκόλλων ασφαλείας ενώ η περίπτωση Ηλεκτρονικής 

Συμμετοχής «Madrid Participa: citizens’ e-consultations in the city of 
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Madrid» χρησιμοποίησε την διαδικτυακή πλατφόρμα ψηφοφορίας 

Pnyx.government η οποία εγγυάται υψηλού επιπέδου ασφάλεια. 

Αντίστοιχα, η ασφάλεια και ιδιωτικότητα στην πρωτοβουλία «Internet 

voting in Estonia» επιτεύχθηκε μέσω προηγμένων τεχνολογιών 

κρυπτογράφησης.  

• Αντιμετώπιση πλαστών χρηστών. Οι πλαστοί χρήστες προκάλεσαν 

πρόβλημα σε αρκετές από τις περιπτώσεις Ηλεκτρονικής Συμμετοχής που 

έχουν συγκεντρωθεί μέσω της ερευνητικής επισκόπησης, ιδιαίτερα στη 

Γερμανία. Τεχνικές λύσεις καθώς και η ενεργή διαχείριση των 

πρωτοβουλιών απέτρεψαν τα προβλήματα αυτά.  

• Αντιμετώπιση θεμάτων εγγραφής των συμμετεχόντων. Η εγγραφή 

των συμμετεχόντων δεν θεωρείται απαραίτητη διαδικασία για την ενεργή 

συμμετοχή τους στις πρωτοβουλίες Ηλεκτρονικής Συμμετοχής. Έτσι, οι 

πρωτοβουλίες «Future of Bremen's "Stadionbad" Public Pool», «Kingston 

upon Thames – ePetition Website», «Bus stop34» και «e-consultant» δεν 

απαιτούν την εγγραφή των πολιτών διευκολύνοντας την ενεργή τους 

συμμετοχή στις δημοκρατικές διαδικασίες. Η ίδια αντιμετώπιση δεν 

εφαρμόζεται και στις πρωτοβουλίες «E-Participation for the Regional Land 

Use Plan Frankfurt/Rhine-Main» και «osale.ee - the Estonian participation 

portal» όπου η εγγραφή των πολιτών είναι απαραίτητη έτσι ώστε να 

αποφεύγονται προβλήματα μέσω της αναγνώρισης και ταυτοποίησης των 

χρηστών.  

• Αντιμετώπιση θεμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Η ανάκτηση 

πληροφοριών από ιστοσελίδες και η χρήση τους στην διαδικτυακή πύλη της 

πρωτοβουλίας «Turin City Council Multimedia Channel» δημιούργησε 

προβλήματα πνευματικής ιδιοκτησίας τα οποία αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς.   

 

6.2.2.6. Ενδιάμεσο επίπεδο: Ουσιαστικά αποτελέσματα  

Το ενδιάμεσο επίπεδο του Περιγραφικού Μοντέλου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

περιλαμβάνει τα ουσιαστικά αποτελέσματα μίας πρωτοβουλίας Ηλεκτρονικής 

Συμμετοχής. Ως ουσιαστικά αποτελέσματα αναφέρονται οι μορφές κυβέρνησης, τα 

επίπεδα εμπλοκής των συμμετεχόντων και ιδιαίτερα των πολιτών καθώς και τα 

πλεονεκτήματα για κάθε ομάδα εμπλεκομένων σε μία διαδικασία Ηλεκτρονικής 

Συμμετοχής. Συγκεκριμένα, μέσω της λεπτομερούς φόρμας καταγραφής 

εξετάζονται τα επίπεδα εμπλοκής, τα πλεονεκτήματα για κάθε ομάδα 

εμπλεκομένων καθώς και η λειτουργικότητα των περιπτώσεων Ηλεκτρονικής 

Συμμετοχής.   
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Τα προτεινόμενα επίπεδα εμπλοκής των συμμετεχόντων σε μία πρωτοβουλία 

Ηλεκτρονικής Συμμετοχής που έχουν χρησιμοποιηθεί στο λεπτομερές πρότυπο 

είναι τα ακολούθα: 

• Παροχή πληροφόρησης (Information provision). Μονόδρομη σχέση 

κατά την οποία η κυβέρνηση παράγει και παραδίδει πληροφορίες προς 

χρήση στους πολίτες.  

• Διαβούλευση (Consultation). Αμφίδρομη σχέση κατά την οποία οι 

πολίτες παρέχουν ανατροφοδότηση στην κυβέρνηση. Το θέμα, για το οποίο 

οι πολίτες παρέχουν ανατροφοδότηση, καθορίζεται εκ των προτέρων από 

την κυβέρνηση.  

• Ενεργή συμμετοχή (Active participation). Σχέση βασισμένη στη 

συνεργασία μεταξύ πολιτών και κυβέρνησης, στην οποία οι πολίτες 

συμμετέχουν ενεργά στον καθορισμό της διαδικασίας καθώς και του 

περιεχομένου της χάραξης πολιτικής.  

• Διανομή δύναμης (Delegation of power). Σχέση κατά την οποία η 

δύναμη, δηλαδή η εξουσία για τη λήψη αποφάσεων, μεταφέρεται σε ένα 

οργανισμό ή σε συγκεκριμένη ομάδα πολιτών.  

Σύμφωνα με τις απαντήσεις που συγκεντρώθηκαν στην ερευνητική επισκόπηση 

παρατηρείται ότι οι περισσότερες περιπτώσεις Ηλεκτρονικής Συμμετοχής 

επιτυγχάνουν δύο επίπεδα εμπλοκής, το επίπεδο παροχής πληροφόρησης και την 

ενεργή συμμετοχή ενώ έπεται το επίπεδο διαβούλευσης στο οποίο εστιάζεται 

μικρότερος αριθμός περιπτώσεων Ηλεκτρονικής Συμμετοχής. Τέλος, παρατηρείται 

ότι μόνο δυο πρωτοβουλίες, η «Internet voting in Estonia» και η «Future of 

Bremen’s “Stadionbad” Public Pool» επιτυγχάνουν το τέταρτο επίπεδο εμπλοκής το 

οποίο είναι η διανομή δύναμης.  

Μέσω της ερευνητικής επισκόπησης εντοπίστηκαν και οι κυριότερες ομάδες 

εμπλεκομένων στις περιπτώσεις Ηλεκτρονικής Συμμετοχής καθώς και τα 

πλεονεκτήματα που αποκομίστηκαν για την κάθε ομάδα ξεχωριστά. Συγκεκριμένα, 

εντοπίστηκαν οι εξής έξι κατηγορίες εμπλεκομένων οι οποίες επωφελήθηκαν από 

τις πρωτοβουλίες Ηλεκτρονικής Συμμετοχής: 

• Πολίτες. Οι πολίτες ωφελήθηκαν από την πρόσβαση σε αξιόπιστη και 

ποιοτική πληροφόρηση ανεξαρτήτως χρόνου και χώρου. Μέσω των 

πρωτοβουλιών Ηλεκτρονικής Συμμετοχής, οι πολίτες είχαν τη δυνατότητα 

να διευρύνουν τις γνώσεις τους καθώς και να συμμετέχουν ενεργά μέσω 

αποστολής συνεισφορών σε θέματα τα οποία τους ενδιέφεραν. Ειδικότερα, 

επωφελήθηκαν τα άτομα με ειδικές ανάγκες αφού τα ηλεκτρονικά κανάλια 

επικοινωνίας είναι πιο προσιτά για αυτή την κατηγορία πολιτών καθώς και 

για μειονότητες αφού αρκετές καλές πρακτικές ήταν διαθέσιμες σε 
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περισσότερες από μία γλώσσες. Οι ανάγκες των πολιτών, σε αρκετές καλές 

πρακτικές, έχουν καλυφθεί, αυξάνοντας την ικανοποίηση και αίσθημα 

εμπιστοσύνης τους για τη μελλοντική τους συμμετοχή σε παρόμοιες 

πρωτοβουλίες Ηλεκτρονικής Συμμετοχής.  

• Νεολαία. Η νεολαία ήταν μία κατηγορία εμπλεκομένων η οποία 

επωφελήθηκε από αρκετές περιπτώσεις Ηλεκτρονικής Συμμετοχής. Η 

χρήση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών ενθάρρυνε 

τη νεολαία να δεσμευτεί στις συμμετοχικές διαδικασίες.  

• Δημόσιες αρχές και κυβέρνηση. Οι δημόσιες αρχές και οι κυβερνήσεις 

επωφελήθηκαν και αυτές με τη σειρά τους από τις περιπτώσεις 

Ηλεκτρονικής Συμμετοχής που έχουν μελετηθεί. Η σωστή λήψη 

αποφάσεων διευκολύνεται, αφού λαμβάνονται υπόψη και οι απόψεις και τα 

προβλήματα των πολιτών όπως αυτά εκφράζονται μέσω των συμμετοχικών 

διαδικασιών. Έμμεσα οφέλη για τις δημόσιες αρχές αποτελούν και το 

καλύτερα ενημερωμένο κοινό, καθώς και η ικανοποίηση των αναγκών των 

πολιτών, αυξάνοντας τις πιθανότητες για τη μελλοντική τους δέσμευση σε 

παρόμοιες πρωτοβουλίες.  

• Υπεύθυνοι για τη λήψη αποφάσεων. Οι υπεύθυνοι για τη λήψη 

αποφάσεων είχαν τη δυνατότητα να είναι πλήρως ενημερωμένοι σχετικά 

με τις απόψεις των πολιτών για συγκεκριμένα θέματα στα οποία υπάρχει 

ανάγκη για λήψη αποφάσεων.  

• Υποψήφιοι εκλογών. Οι υποψήφιοι εκλογών είναι άλλη μία κατηγορία 

εμπλεκομένων που έχει επωφεληθεί από τις πρωτοβουλίες Ηλεκτρονικής 

Συμμετοχής. Πληροφορίες για τον κάθε υποψήφιο σχετικά με το έργο του, 

τις μελλοντικές του δράσεις καθώς και τους άξονες της πολιτικής που 

ακολουθεί ήταν διαθέσιμες στους ψηφοφόρους.  

• Εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα. Εκπαιδευτικά και ερευνητικά 

ιδρύματα τα οποία εμπλέκονταν στην υλοποίηση πρωτοβουλιών απέκτησαν 

εμπειρίες οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μελλοντικές 

παρόμοιες πρωτοβουλίες στον τομέα Ηλεκτρονικής Συμμετοχής. 

  

Ολοκληρώνοντας την ανάλυση του ενδιάμεσου επιπέδου γίνεται αναφορά στη 

λειτουργικότητα των περιπτώσεων Ηλεκτρονικής Συμμετοχής η οποία ορίζεται ως 

η ευκολία χρήσης των εργαλείων Ηλεκτρονικής Συμμετοχής από τους χρήστες. 

Έρευνες αξιολόγησης οι οποίες έχουν διεξαχθεί κατά τη διάρκεια και ολοκλήρωση 

των περισσότερων πρωτοβουλιών κατέληξαν ότι τα εργαλεία ήταν λειτουργικά, 

φιλικά προς τους χρήστες και εύκολα στη χρήση τους. Κατά την αξιολόγηση της 

περίπτωσης Ηλεκτρονικής Συμμετοχής «Swindon Electoral Modernisation 
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Programme» προτάθηκαν βελτιώσεις σχετικά με τη χρηστικότητα και την 

προσβασιμότητα οι οποίες δεν υλοποιήθηκαν λόγο της ολοκλήρωσης της 

πρωτοβουλίας. Τέλος, αρκετές περιπτώσεις Ηλεκτρονικής Συμμετοχής υλοποίησαν 

οδηγίες για τους χρήστες καθώς και τμήμα «Συχνών ερωτήσεων και απαντήσεων» 

έτσι ώστε να εξασφαλίσουν την εύκολή χρήση των εργαλείων Ηλεκτρονικής 

Συμμετοχής.  

 

6.2.2.7. Παρέμβαση λογικής: Μετασχηματισμός μέσω της 

καθιέρωσης πρακτικών γύρω από τα εργαλεία και 

μεθόδους Ηλεκτρονικής Συμμετοχής  

Η τρίτη παρέμβαση λογικής του Περιγραφικού Μοντέλου Ηλεκτρονικής 

Συμμετοχής αναφέρεται στο στρατηγικό σχεδιασμό και τα θεσμικά αποτελέσματα 

τα οποία επηρεάζουν το μετασχηματισμό της κυβέρνησης καθώς και τις πολιτικής 

κουλτούρας μέσω συγκεκριμένων κοινωνικών και πολιτικών μεθόδων. Η 

συγκεκριμένη παρέμβαση λογικής αναλύεται μέσω τριών ερωτήσεων οι οποίες 

αφορούν τα διδάγματα (lessons learnt), τη μεταβιβασιμότητα και υιοθέτηση της 

πρακτικής (transferability and sharing of practice) καθώς και τη βιωσιμότητα και 

μελλοντική ανάπτυξη (sustainability and future development) μίας περίπτωσης 

Ηλεκτρονικής Συμμετοχής.  

Τα διδάγματα, όπως έχει αναφερθεί και σε προηγούμενο κεφάλαιο, μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για να εμπνεύσουν, καθοδηγήσουν καθώς και να 

συμβουλεύσουν ενδιαφερόμενους στον τομέα Ηλεκτρονικής Συμμετοχής για την 

υλοποίηση παρόμοιων πρωτοβουλιών. Από τη μελέτη των απαντήσεων των 

συμμετεχόντων σχετικά με τα διδάγματα που προκύπτουν από την κάθε μία 

περίπτωση Ηλεκτρονικής Συμμετοχής προκύπτουν ορισμένα γενικά διδάγματα τα 

οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επιτυχή υλοποίηση παρόμοιων 

πρωτοβουλιών Ηλεκτρονικής Συμμετοχής. Τα γενικά διδάγματα που προκύπτουν 

από την ερευνητική επισκόπηση είναι τα εξής: 

• Η ενεργή εμπλοκή όλων των πολιτών και κατ’ επέκταση του ευρέως κοινού 

σε συμμετοχικές διαδικασίες Ηλεκτρονικής Συμμετοχής απαιτεί τη στενή 

συνεργασία μεταξύ των ηλεκτρονικών καναλιών επικοινωνίας με τα 

παραδοσιακά κανάλια επικοινωνίας.  

• Η εμπλοκή των πολιτών στις συμμετοχικές διαδικασίες θα πρέπει να 

επιτυγχάνεται στα αρχικά στάδια μίας πρωτοβουλίας Ηλεκτρονικής 

Συμμετοχής.  

• Η ισορροπημένη συμμετοχή από όλες τις ομάδες – στόχους στις 

πρωτοβουλίες Ηλεκτρονικής Συμμετοχής οδηγεί σε αξιόπιστα 

αποτελέσματα.   
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• Η παροχή ανατροφοδότησης στους πολίτες από τις κυβερνήσεις και τους 

ιθύνοντες των πρωτοβουλιών Ηλεκτρονικής Συμμετοχής σχετικά με τα 

αποτελέσματα των συμμετοχικών διαδικασιών καθώς και για το πώς θα 

ενσωματωθούν στην πολιτική διαδικασία.  

• Η προώθηση και η διαφημιστική καμπάνια μίας περίπτωσης Ηλεκτρονικής 

Συμμετοχής μέσω της χρήσης των μέσων μαζικής επικοινωνίας οδηγεί στην 

καλύτερη ενημέρωση των δυνητικών χρηστών σχετικά με την ύπαρξη της.  

• Η υλοποίηση των εργαλείων και μεθόδων Ηλεκτρονικής Συμμετοχής με 

τεχνολογίες τελευταίας γενιάς εγγυάται την ασφάλεια των συμμετοχικών 

διαδικασιών. 

• Η ενεργή δέσμευση των πολιτών σε όλους τους τομείς την κοινωνίας είναι 

κρίσιμη για τη διασφάλιση της προβολής της.  

• Η χρήση διαδραστικών χαρακτηριστικών όπως κανάλια ανατροφοδότησης 

των πολιτών και η αποστολή υπενθυμιστικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου ενισχύουν την εμπιστοσύνη των πολιτών καθώς και τη 

διαφάνεια στις δημοκρατικές διαδικασίες.  

• Η σωστή διαχείριση των περιπτώσεων Ηλεκτρονικής Συμμετοχής 

διασφαλίζει την αποτελεσματικότητα τους.  

• Η παροχή πληροφοριών καθώς και τα αποτελέσματα σχετικά με μία 

περίπτωση Ηλεκτρονικής Συμμετοχής πρέπει να είναι διαθέσιμα μέσω του 

διαδικτύου σε όλη τη διάρκεια της λειτουργία της καθώς και μετά την 

ολοκλήρωση της.   

Όσον αφορά τη μεταβιβασιμότητα και την υιοθέτηση πρακτικής, οι συμμετέχοντες 

στην ερευνητική επισκόπηση είχαν τη δυνατότητα να αναφερθούν στη μεταφορά 

τεχνογνωσίας, γνώσης και υιοθέτησης της πρωτοβουλίας από άλλες πρωτοβουλίες 

ή σε άλλα περιβάλλοντα λειτουργίας σε διεθνές, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό 

επίπεδο. Όλες οι περιπτώσεις Ηλεκτρονικής Συμμετοχής που συμμετείχαν στην 

ερευνητική επισκόπηση μπορούν να υιοθετηθούν ή έχουν υιοθετηθεί από 

παρόμοιες πρωτοβουλίες Ηλεκτρονικής Συμμετοχής. Οι περισσότερες από αυτές 

υλοποιούνται με τη βοήθεια λογισμικών ανοιχτού κώδικα τα οποία μπορούν εύκολα 

να υιοθετηθούν από πρωτοβουλίες οι οποίες δραστηριοποιούνται είτε στις ίδιες 

περιοχές Ηλεκτρονικής Συμμετοχής είτε σε διαφορετικές. Αξιοσημείωτο 

παράδειγμα είναι η διαδικτυακή πλατφόρμα DEMOS17 η οποία έχει χρησιμοποιηθεί 

για την υλοποίηση αρκετών περιπτώσεων Ηλεκτρονικής Συμμετοχής στη Γερμανία 

ενώ έχει τη δυνατότητα να εφαρμοστεί σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες. Οι 

περιπτώσεις Ηλεκτρονικής Συμμετοχής που υιοθέτησαν με επιτυχία τη διαδικτυακή 

                                          
17 www.demos-budget.eu  
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πλατφόρμα DEMOS είναι η «Living Bridge», η «Re-design of the Domplatz», η 

«Metropole Hamburg – Growing City», η «Participatory Budgeting Hamburg» και 

η «Participatory Budgeting Freiburg» οι οποίες δραστηριοποιούνται στις περιοχές 

Ηλεκτρονικής Συμμετοχής παροχής πληροφόρησης, ομιλίες, δημόσιος διάλογος, 

διαβουλεύσεις, μεσολάβησης και χωροταξίας. Αξίζει επίσης να παρουσιαστούν οι 

περιπτώσεις Ηλεκτρονικής Συμμετοχής «Swindon Electoral Modernisation 

Programme» και «21st Century Voting in Sheffield» οι οποίες εστιάζονται σε 

θέματα οργανωτικά και όχι τεχνικά αφού τονίζουν ότι η υιοθέτηση της μεθόδου 

διαχείρισης που εφαρμόστηκε στις δυο πρωτοβουλίες μπορεί να οδηγήσει στην 

επιτυχή υλοποίηση αντίστοιχων πρωτοβουλιών. Ολοκληρώνοντας, παρουσιάζονται 

οι περιπτώσεις Ηλεκτρονικής Συμμετοχής «Madrid Participa: citizens’ e-

consultations in the city of Madrid» και «Geneva Internet Voting Application». Το 

μοντέλο που χρησιμοποιείται στην περίπτωση Ηλεκτρονικής Συμμετοχής «Madrid 

Participa: citizens’ e-consultations in the city of Madrid» βρίσκεται στη διαδικασία 

υιοθέτησης του από αρκετές Ισπανικές πόλεις οι οποίες θέλουν να δημιουργήσουν 

αντίστοιχες πρωτοβουλίες Ηλεκτρονικής Συμμετοχής ενώ οι ιθύνοντες της 

Ελβετικής περίπτωσης Ηλεκτρονικής Συμμετοχής «Geneva Internet Voting 

Application» συνεργάζονται με τους αρμόδιους των υπόλοιπων Ελβετικών 

καντονιών (cantons) για την υλοποίηση ηλεκτρονικών ψηφοφοριών.  

Η μελέτη της βιωσιμότητας και μελλοντικής ανάπτυξης των περιπτώσεων 

Ηλεκτρονικής Συμμετοχής συμπληρώνει την ανάλυση της τρίτης παρέμβασης 

λογικής. Οι συμμετέχοντες στην ερευνητική επισκόπηση είχαν τη δυνατότητα να 

καταγράψουν θέματα και προβλήματα σχετικά με βιώσιμη λειτουργία των 

περιπτώσεων Ηλεκτρονικής Συμμετοχής για μεγαλύτερη χρονική περίοδο από την 

προγραμματισμένη. Αξίζει να αναφερθεί ότι μερικές πρωτοβουλίες δεν χρειάζεται 

να λειτουργήσουν εκτός της προγραμματισμένης χρονικής περιόδου αφού οι 

απαραίτητες αποφάσεις για ένα συγκεκριμένο θέμα έχουν ληφθεί, όπως συνέβη 

στις περιπτώσεις Ηλεκτρονικής Συμμετοχής «Living Bridge», «Metropole Hamburg 

– Growing City» και «Re-design of the Domplatz». Αντίθετα, περιπτώσεις 

Ηλεκτρονικής Συμμετοχής όπως η «Senso@lternaton», «Kingston upon Thames – 

ePetition Website» και «Virtual Cities» λειτουργούνε κανονικά χωρίς προβλήματα 

και εμπλοκές. Η πρωτοβουλία «PortalU» αναγνωρίζει ότι η δημόσια 

χρηματοδότηση επιτρέπει τη βιώσιμη λειτουργία της ενώ η βιωσιμότητα της 

πρωτοβουλίας «Internet voting in Estonia» εξασφαλίζεται αφ’ ενός από τους 

Εσθονικούς νόμους και αφ’ ετέρου από την αύξηση των ποσοστών συμμετοχής 

των πολιτών. Η εξέλιξη των εργαλείων και μεθόδων που χρησιμοποιούνται στη 

περίπτωση Ηλεκτρονικής Συμμετοχής «Turin City Council Multimedia Channel» 

εγγυώνται τη βιωσιμότητα της. Ωστόσο, το μέλλον των περιπτώσεων Ηλεκτρονικής 
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Συμμετοχής «Swindon Electoral Modernisation Programme», «21st Century Voting 

in Sheffield», «e-pnyka» και «Geneva Internet Voting Application» δεν είναι τόσο 

βέβαιο. Η μελλοντική λειτουργία των Βρετανικών πρωτοβουλιών «Swindon 

Electoral Modernisation Programme» και «21st Century Voting in Sheffield» 

εξαρτάται από την πολιτική και οικονομική υποστήριξη της Βρετανικής 

κυβέρνησης. Αντίστοιχα, η χρηματοδότηση είναι ο μόνος ανασταλτικός 

παράγοντας για την περαιτέρω ανάπτυξη της Ελληνικής περίπτωσης «e-pnyka» 

ενώ η μελλοντική λειτουργία της πρωτοβουλίας «Geneva Internet Voting 

Application» εξαρτάται από το αποτέλεσμα των δημοψηφίσματος που θα διεξαχθεί 

στις 8 Φεβρουαρίου 2009.  

 

6.2.2.8. Υψηλό επίπεδο: Αντίκτυπος   

Το υψηλότερο επίπεδο του Περιγραφικού Μοντέλου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

είναι στην ουσία ο αντίκτυπος των περιπτώσεων Ηλεκτρονικής Συμμετοχής και 

απευθύνεται στους γενικούς στόχους της πρωτοβουλίας. Ως αντίκτυπος ορίζονται 

τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα για τους συμμετέχοντες μίας πρωτοβουλίας, 

καθώς και οι αλλαγές που γίνονται στο περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί. Σύμφωνα 

με τις περιπτώσεις Ηλεκτρονικής Συμμετοχής που έχουν συγκεντρωθεί στα πλαίσια 

της ερευνητικής επισκόπησης, αλλαγές στο περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν δεν 

έχουν καταγραφεί. Αντίθετα, έχουν καταγραφεί αλλαγές στις κοινωνικές δομές, 

στη συχνότητα συμμετοχής του κοινού καθώς και στη διαφάνεια στις διαδικασίες 

λήψης αποφάσεων. Συγκεκριμένα, αλλαγές έχουν καταγραφεί στην περίπτωση 

Ηλεκτρονικής Συμμετοχής «osale.ee - the Estonian participation portal» η οποία 

μείωσε τα διοικητικά καθήκοντα για την κυβέρνηση ενισχύοντας τη διαφάνεια στις 

δημοκρατικές διαδικασίες. Αύξηση στη συχνότητα συμμετοχής του κοινού έχει 

επιτευχθεί στις περιπτώσεις Ηλεκτρονικής Συμμετοχής «Swindon Electoral 

Modernisation Programme», «Madrid Participa: citizens’ e-consultations in the city 

of Madrid» και «Senso @lternato». Η Βρετανική πρωτοβουλία «Swindon Electoral 

Modernisation Programme» οδήγησε σε πρωτοφανή επίπεδα συμμετοχής των 

πολιτών μέσω της χρήσης των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας 

αφού πάνω από το 40% των ψηφοφόρων επέλεξε να χρησιμοποιήσει τα 

ηλεκτρονικά κανάλια επικοινωνίας στις συμμετοχικές διαδικασίες. Αντίστοιχα, η 

πρωτοβουλία «Senso @lternato» έχει επιτύχει την επιθυμητή κοινωνική ένταξη 

ενώ η πρωτοβουλία «Madrid Participa: citizens’ e-consultations in the city of 

Madrid» προσέλκυε κάθε φορά και μεγαλύτερο βαθμό συμμετεχόντων σε κάθε 

ηλεκτρονική διαβούλευση που πραγματοποίησε. Ολοκληρώνοντας, περιπτώσεις 

Ηλεκτρονικής Συμμετοχής όπως η «Swindon Electoral Modernisation Programme», 

«Turin City Council Multimedia Channel» και «E-Participation for the Regional 
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Land Use Plan Frankfurt/Rhine-Main» έχουν αυξήσει σε σημαντικό βαθμό τη 

διαφάνεια στις διαδικασίες συμμετοχής και λήψης αποφάσεων.  

 

6.2.3. Συμπληρωματικές ερωτήσεις  

Στην κατηγορία αυτή θα αναλυθούν θέματα σχετικά με τον τομέα της 

Ηλεκτρονικής Συμμετοχής τα οποία δεν καλύπτονται από τις προηγούμενες 

κατηγορίες. Συγκεκριμένα, θα αναλυθεί η ερώτηση της λεπτομερούς φόρμας 

καταγραφής η οποία αναφέρεται στις καινοτομίες και νεωτερισμούς που 

εντοπίζονται στις περιπτώσεις Ηλεκτρονικής Συμμετοχής, αφού προσθέτουν αξία 

στις διαδικασίες συμμετοχής και διευκολύνουν τον εντοπισμό νέων ιδεών για την 

ενίσχυση του τομέα Ηλεκτρονικής Συμμετοχής. Οι καινοτομίες και οι νεωτερισμοί 

αφορούν θέματα σχετικά με τη λειτουργικότητα, την τεχνολογία, τις ομάδες – 

στόχους καθώς και την οργάνωση. Οι περισσότερες περιπτώσεις Ηλεκτρονικής 

Συμμετοχής ήταν καινοτόμες όταν είχαν υλοποιηθεί ιδιαίτερα σε τεχνολογικά 

θέματα, αφού τα εργαλεία και οι μέθοδοι Ηλεκτρονικής Συμμετοχής που 

χρησιμοποιήθηκαν ήταν προηγμένης τεχνολογίας και καινοτόμα. Η περίπτωση 

Ηλεκτρονικής Συμμετοχής «Future of Bremen’s “Stadionbad” Public Pool» ήταν 

καινοτόμα σε οργανωτικά θέματα. Συγκεκριμένα, ο συνδυασμός των ήδη 

υπαρχόντων δραστηριοτήτων οδήγησε στην επιτυχημένη υλοποίησή της. 

Αντίστοιχα, η περίπτωση Ηλεκτρονικής Συμμετοχής «Swindon Electoral 

Modernisation Programme» για να μεγιστοποιήσει τη συμμετοχή των πολιτών και 

να ελκύσει πολίτες από όλες τις ομάδες – στόχους υλοποιήθηκε στις τέσσερις πιο 

σημαντικές καθομιλούμενες γλώσσες στην πόλη Swindon του Ηνωμένου 

Βασιλείου. Ολοκληρώνοντας, παρουσιάζεται η Εσθονική περίπτωση Ηλεκτρονικής 

Συμμετοχής «Internet voting in Estonia». Η Εσθονία, μέσω της πρωτοβουλίας 

«Internet voting in Estonia» ήταν η πρώτη χώρα που υλοποίησε νόμιμες 

διαδικτυακές ψηφοφορίες σε πολιτικές εκλογές με βάση τους νόμους της χώρας. 

Ιδιαίτερα καινοτόμα ήταν και η τεχνολογική λύση που εφαρμόστηκε για την 

υλοποίηση της πρωτοβουλίας αφού χρησιμοποιήθηκε ένα εθνικό σύστημα 

πιστοποίησης απομακρυσμένης πρόσβασης.  

 

6.3.  Συμπεράσματα  

Στο κεφάλαιο αυτό πραγματοποιήθηκε ερευνητική επισκόπηση με σκοπό τη μελέτη 

και ανάλυση περιπτώσεων Ηλεκτρονικής Συμμετοχής σε εθνικό, περιφερειακό και 

τοπικό επίπεδο ανά την Ευρώπη. Το δείγμα που χρησιμοποιήθηκε αποτελείται από 

τις 196 περιπτώσεις Ηλεκτρονικής Συμμετοχής που έχουν εντοπιστεί και 
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καταγραφεί με τη βοήθεια της συνοπτικής φόρμας καταγραφής. Η επικοινωνία 

έγινε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το ερευνητικό εργαλείο ήταν η 

λεπτομερές φόρμα καταγραφής (ερωτηματολόγιο) που προτάθηκε στο κεφάλαιο 

4.2. Μέσω της ερευνητικής επισκόπησης συγκεντρώθηκαν 27 ερωτηματολόγια 

περιπτώσεων Ηλεκτρονικής Συμμετοχής τα οποία αντιστοιχούν σε βαθμό 

ανταπόκρισης 13,77% του συνολικού δείγματος.  

Στη συνέχεια, ακολούθησε η μελέτη και η ανάλυση των περιπτώσεων 

Ηλεκτρονικής Συμμετοχής που έχουν συγκεντρωθεί. Συγκεκριμένα, για την 

πληρέστερη μελέτη, οι ερωτήσεις της λεπτομερούς φόρμας καταγραφής 

αναλύθηκαν με βάση την εξής κατηγοριοποίηση: (α) γενικές ερωτήσεις, (β) 

ερωτήσεις οι οποίες απευθύνονται στο Περιγραφικό Μοντέλο Ηλεκτρονικής 

Συμμετοχής της Ευρωπαϊκής Μελέτης Ηλεκτρονικής Συμμετοχής και (γ) ερωτήσεις 

οι οποίες δεν καλύπτονται από τις προηγούμενες δυο κατηγορίες ερωτήσεων. Η 

ανάλυση των 27 ερωτηματολογίων οδήγησε και στην εξαγωγή πολύτιμων 

συμπερασμάτων σε σχέση με τα οκτώ κριτήρια του Μοντέλου καλών πρακτικών 

Ηλεκτρονικής Συμμετοχής που έχει υιοθετηθεί. Συγκεκριμένα, με βάση την 

ανάλυση προτείνονται δείκτες, που πρέπει να ικανοποιούνται για τον χαρακτηρισμό 

μίας περίπτωσης Ηλεκτρονικής Συμμετοχής ως καλή πρακτική, για κάθε κριτήριο. 

Τα κριτήρια και οι αντίστοιχοι δείκτες παρουσιάζονται στον Πίνακας 3.  

Κριτήριο Δείκτες 

Αποτελέσματα και 
επιτεύγματα 
(Results and 
achievements) 

• Συμμετοχή στις συμμετοχικές διαδικασίες  
• Αριθμός επισκέψεων  
• Αριθμός εγγεγραμμένων μελών  
• Αριθμός συνεισφορών  
• Παροχή πληροφόρησης  
• Ικανοποίηση συμμετεχόντων  
• Αριθμός υποβληθέντων ηλεκτρονικών αιτήσεων και 

διαβουλεύσεων  
Κοινωνικός 
αντίκτυπος 
(Societal impact) 

• Αλλαγές στη συχνότητα συμμετοχής του κοινού   
• Διαφάνεια στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων  

Καινοτομία και 
νεωτερισμός 
(Innovation and 
novelty) 

• Τεχνολογική καινοτομία  
• Οργανωσιακή καινοτομία  

Διδάγματα 
(Lessons learnt) 

• Βαθμός συνεργασίας μεταξύ των ηλεκτρονικών καναλιών 
επικοινωνίας με τα παραδοσιακά κανάλια επικοινωνίας.  

• Βαθμός επίτευξης της εμπλοκής των πολιτών στις 
συμμετοχικές διαδικασίες στα αρχικά στάδια μίας 
πρωτοβουλίας Ηλεκτρονικής.  

• Η ισορροπημένη συμμετοχή από όλες τις ομάδες-στόχους 
στις πρωτοβουλίες Ηλεκτρονικής Συμμετοχής.  

• Χρήση τεχνολογιών τελευταίας γενιάς 
• Αποδείξεις ενεργής δέσμευσης των πολιτών 
• Αποδείξεις χρήσης διαδραστικών χαρακτηριστικών, π.χ. 

κανάλια ανατροφοδότησης των πολιτών, αποστολή 
υπενθυμιστικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  
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• Αποδείξεις για σωστή διαχείριση των περιπτώσεων 
Ηλεκτρονικής Συμμετοχής 

Βιωσιμότητα και 
μελλοντικής 
ανάπτυξη 
(Sustainability 
and future 
development) 

• Πολιτική και οικονομική υποστήριξη  
• Συμμετοχή των πολιτών  

Μεταβιβασιμότητα 
και υιοθέτηση της 
πρακτικής 
(Transferability 
and sharing of 
practice) 

• Αποδείξεις ότι έχουν ήδη υιοθετηθεί από παρόμοιες 
πρωτοβουλίες Ηλεκτρονικής Συμμετοχής   

• Αποδείξεις ότι υπάρχει η δυνατότητα να υιοθετηθεί από 
παρόμοιες πρωτοβουλίες Ηλεκτρονικής Συμμετοχής  

Προβολή 
(Visibility) 

• Χρήση των μέσων μαζικής ενημέρωσης και μεταφοράς με 
σκοπό την προώθηση των πρωτοβουλιών  

• Προώθηση των πρωτοβουλιών μέσω του διαδικτύου   
• Διάθεση των δραστηριοτήτων και αποτελεσμάτων   
• Προώθηση των πρωτοβουλιών μέσω διαγωνισμών 

Προώθηση των πρωτοβουλιών μέσω επιστημονικών 
συνεδρίων, ημερίδων, κλπ 

• Προώθηση των πρωτοβουλιών μέσω προφορικής 
επικοινωνίας 

Λειτουργικότητα 
(Functionality) 

• Αποδείξεις ότι τα εργαλεία είναι λειτουργικά  
• Εργαλεία φιλικά προς τους χρήστες   
• Εργαλεία εύκολα στη χρήση   

Πίνακας 3: Κριτήρια και δείκτες για τον χαρακτηρισμό καλών πρακτικών 

Ηλεκτρονικής Συμμετοχής 
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7. Περιπτώσεις Καλών πρακτικών  

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται δυο περιπτώσεις Ηλεκτρονικής Συμμετοχής οι 

οποίες μπορούν να χαρακτηριστούν ως Καλές Πρακτικές χρησιμοποιώντας τα 

κριτήρια και τους δείκτες που έχουν εξαχθεί στο προηγούμενο κεφάλαιο. Ως καλές 

πρακτικές θα χαρακτηρίζονται οι περιπτώσεις Ηλεκτρονικής Συμμετοχής οι οποίες 

ικανοποιούν τα οκτώ κριτήρια, ή έστω την πλειοψηφία τους, με βάση τους 

αντίστοιχους δείκτες που έχουν αναφερθεί. Συγκεκριμένα, θα παρουσιαστούν δυο 

περιπτώσεις Ηλεκτρονικής Συμμετοχής που έχουν ήδη εντοπιστεί σε προηγούμενο 

κεφάλαιο, η Ολλανδική περίπτωση Ηλεκτρονικής Συμμετοχής «Virtual Cities” και η 

Βρετανική περίπτωση Ηλεκτρονικής Συμμετοχής «Swindon Electoral Modernisation 

Programme».  

Η Ολλανδική περίπτωση «Virtual Cities” στοχεύει στην ενίσχυση της συμμετοχής 

των πολιτών σε σημαντικά χωροταξικά θέματα στις πόλεις Apeldoorn, Helmond και 

Tilburg και δραστηριοποιείται στις περιοχές παροχής πληροφόρησης, συνεργατικά 

περιβάλλοντα, δημόσιος διάλογος, χωροταξία, σφυγμομετρήσεις και ψηφοφορίες.  

Η Βρετανική περίπτωση «Swindon Electoral Modernisation Programme» (S.E.M.P.) 

στοχεύει στη χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών για την 

ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών της πόλης Swindon σε ψηφοφορίες και κατ’ 

επέκταση δραστηριοποιείται στις περιοχές παροχής πληροφόρησης, και 

ψηφοφορίες. Ο Πίνακας 4 παρουσιάζει τους δείκτες οι οποίοι ικανοποιούνται για 

κάθε κριτήριο ξεχωριστά και για κάθε περίπτωση Ηλεκτρονικής Συμμετοχής. 

  

Κριτήρια Δείκτες Virtual Cities S.E.M.P. 

Συμμετοχή στις συμμετοχικές 
διαδικασίες 

X 
X 

Αριθμός επισκέψεων   X 
Αριθμός εγγεγραμμένων μελών    
Αριθμός συνεισφορών  X X 
Παροχή πληροφόρησης  X  
Ικανοποίηση συμμετεχόντων  X X 

Αποτελέσματα 
και 
επιτεύγματα 
(Results and 
achievements) 

Αριθμός υποβληθέντων 
ηλεκτρονικών αιτήσεων και 
διαβουλεύσεων 

  

Αλλαγές στη συχνότητα συμμετοχής 
του κοινού    

X Κοινωνικός 

αντίκτυπος 

(Societal 

impact) 

Διαφάνεια στις διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων  X 

 

Τεχνολογική καινοτομία  X X Καινοτομία και 

νεωτερισμός Οργανωσιακή καινοτομία  X X 
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(Innovation 

and novelty) 

Βαθμός συνεργασίας μεταξύ των 
ηλεκτρονικών καναλιών επικοινωνίας 
με τα παραδοσιακά κανάλια 
επικοινωνίας.  

 

X 

Βαθμός επίτευξης της εμπλοκής των 
πολιτών στις συμμετοχικές 
διαδικασίες στα αρχικά στάδια μίας 
πρωτοβουλίας Ηλεκτρονικής 

X 

 

Η ισορροπημένη συμμετοχή από όλες 
τις ομάδες-στόχους στις 
πρωτοβουλίες Ηλεκτρονικής 
Συμμετοχής.  

X 

 

Χρήση τεχνολογιών τελευταίας 
γενιάς 

 
 

Αποδείξεις ενεργής δέσμευσης των 
πολιτών 

 
X 

Αποδείξεις χρήσης διαδραστικών 
χαρακτηριστικών, π.χ. κανάλια 
ανατροφοδότησης των πολιτών, 
αποστολή υπενθυμιστικών 
μηνυμάτων ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου.  

 

X 

Διδάγματα 
(Lessons 
learnt) 

Αποδείξεις για σωστή διαχείριση των 
περιπτώσεων Ηλεκτρονικής 
Συμμετοχής 

 
X 

Πολιτική και οικονομική υποστήριξη  X  Βιωσιμότητα 
και 
μελλοντικής 
ανάπτυξη 
(Sustainability 
and future 
development) 

Συμμετοχή των πολιτών 

X 

 

Αποδείξεις ότι έχουν ήδη υιοθετηθεί 
από παρόμοιες πρωτοβουλίες 
Ηλεκτρονικής Συμμετοχής   

 
 Μεταβιβασιμότ

ητα και 
υιοθέτηση της 
πρακτικής 
(Transferabilit
y and sharing 
of practice) 

Αποδείξεις ότι υπάρχει η δυνατότητα 
να υιοθετηθεί από παρόμοιες 
πρωτοβουλίες Ηλεκτρονικής 
Συμμετοχής 

X 

 

Χρήση των μέσων μαζικής 
ενημέρωσης και μεταφοράς με σκοπό 
την προώθηση των πρωτοβουλιών  

 
X 

Προώθηση των πρωτοβουλιών μέσω 
του διαδικτύου   

X 
 

Διάθεση των δραστηριοτήτων και 
αποτελεσμάτων   

 
 

Προώθηση των πρωτοβουλιών μέσω 
διαγωνισμών  

 
X 

Προώθηση των πρωτοβουλιών μέσω 
επιστημονικών συνεδρίων, ημερίδων, 
κλπ 

X 
X 

Προβολή 

(Visibility) 

Προώθηση των πρωτοβουλιών μέσω 
προφορικής επικοινωνίας 
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Αποδείξεις ότι τα εργαλεία είναι 
λειτουργικά  

X 
X 

Εργαλεία φιλικά προς τους χρήστες   X  

Λειτουργικότητ

α 

(Functionality) Εργαλεία εύκολα στη χρήση    X 

Πίνακας 4: Αξιολόγηση περιπτώσεων Ηλεκτρονικής Συμμετοχής 

 

Με βάση τα αποτελέσματα του Πίνακας 4 παρατηρείται ότι οι δυο περιπτώσεις 

Ηλεκτρονικής Συμμετοχής μπορούν να χαρακτηριστούν ως Καλές Πρακτικές. Η 

περίπτωση «Virtual Cities» ικανοποιεί και τα οκτώ κριτήρια ενώ η περίπτωση 

«Swindon Electoral Modernisation Programme» ικανοποιεί τα έξι από τα οκτώ. Η 

αξιοσημείωτη τεκμηρίωση των έξι κριτηρίων οδηγεί στο συμπέρασμα ότι και αυτή 

μπορεί να χαρακτηριστεί ως καλή πρακτική.  
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8. Συμπεράσματα και Προτάσεις για Μελλοντική 

Υιοθέτηση από τις περιπτώσεις Ηλεκτρονικής 

Συμμετοχής 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία εντοπίστηκαν και μελετήθηκαν μοντέλα 

προσδιορισμού και αξιολόγησης καλών πρακτικών στον τομέα Ηλεκτρονικής 

Συμμετοχής με απώτερο σκοπό την επιλογή του καταλληλότερου για την 

περαιτέρω ανάλυση περιπτώσεων Ηλεκτρονικής Συμμετοχής. Το μοντέλο καλών 

πρακτικών Ηλεκτρονικής Συμμετοχής που υλοποιήθηκε στα πλαίσια της 

Ευρωπαϊκής Μελέτης Ηλεκτρονικής Συμμετοχής υιοθετήθηκε στα πλαίσια της 

εργασίας αφού συμπεριλαμβάνει τις κυριότερες και σημαντικότερες έννοιες που 

πρέπει να ισχύουν σε μία καλή πρακτική για να θεωρείται αξιόλογη στον τομέα 

Ηλεκτρονικής Συμμετοχής. Κατ’ επέκταση, κρίθηκε σκόπιμη και η υιοθέτηση των 

δυο φορμών καταγραφής, συνοπτικής και λεπτομερούς, που υλοποιήθηκαν στα 

πλαίσια της Ευρωπαϊκής Μελέτης για την καταγραφή και ανάλυση των 

περιπτώσεων Ηλεκτρονικής Συμμετοχής.   

Ακολουθώντας συγκεκριμένη μεθοδολογία, εντοπίστηκαν και καταγράφηκαν με τη 

βοήθεια της συνοπτικής φόρμας καταγραφής 196 περιπτώσεις Ηλεκτρονικής 

Συμμετοχής σε 19 χώρες, από τις οποίες οι 17 είναι κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ενώ οι άλλες δυο είναι χώρες που ανήκουν γεωγραφικά στην Ευρώπη.  Οι 

εντοπιζόμενες περιπτώσεις Ηλεκτρονικής Συμμετοχής δραστηριοποιούνται σε 

εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο ενώ είναι διαθέσιμες σε 21 διαφορετικές 

γλώσσες.  

Η πλειοψηφία των περιπτώσεων Ηλεκτρονικής Συμμετοχής που έχουν εντοπιστεί 

βρίσκονται σε λειτουργία αφού αποτελούν πρωτοβουλίες που έχουν ως στόχο να 

αυξήσουν το καθημερινό ενδιαφέρον των πολιτών για την ενεργή συμμετοχή τους 

σε θέματα που αφορούν την καθημερινή ζωή τους. Όσο αφορά το επίπεδο 

Ηλεκτρονικής Συμμετοχής στο οποίο δραστηριοποιούνται οι περιπτώσεις 

Ηλεκτρονικής Συμμετοχής, εντοπίστηκε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα σε τοπικό 

και εθνικό επίπεδο ενώ σε περιφερειακό επίπεδο δεν εντοπίστηκε σημαντικός 

αριθμός περιπτώσεων. Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι, οι περιπτώσεις 

Ηλεκτρονικής Συμμετοχής δραστηριοποιούνται σε όλες τις περιοχές Ηλεκτρονικής 

Συμμετοχής. Συγκεκριμένα, στις περιοχές πληροφόρησης, διαβούλευσης και 

δημόσιου διάλογου δραστηριοποιείται η πλειοψηφία των περιπτώσεων τόσο σε 

εθνικό, όσο και σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. Ωστόσο, αξιοσημείωτες 

περιπτώσεις εντοπίστηκαν και στις υπόλοιπες περιοχές Ηλεκτρονικής Συμμετοχής.  
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Ερευνητική επισκόπηση πραγματοποιήθηκε στις εντοπιζόμενες περιπτώσεις 

Ηλεκτρονικής Συμμετοχής με σκοπό τη μελέτη και ανάλυσή τους. Η επισκόπηση 

αυτή έδωσε τη δυνατότητα να αντληθούν μια σειρά από χρήσιμα συμπεράσματα. 

Το πρώτο αξιοσημείωτο συμπέρασμα που προκύπτει από την ερευνητική 

επισκόπηση είναι η εναρμόνιση των περιπτώσεων Ηλεκτρονικής Συμμετοχής με το 

εξωτερικό περιβάλλον στο οποίο υλοποιούνται για την επιτυχή λειτουργία τους. Η 

εναρμόνιση των περιπτώσεων Ηλεκτρονικής Συμμετοχής με το πολιτικό και νομικό 

πλαίσιο της χώρας στην οποία υλοποιούνται και συγκεκριμένα με τους στόχους 

που θέτουν οι κυβερνήσεις σχετικά με τη χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής 

και επικοινωνιών για τη δημιουργία μίας περισσότερο διαφανούς δημόσιας 

διοίκησης, αποτελούν κρίσιμο παράγοντα για την επιτυχία, λειτουργία και 

βιωσιμότητα των περιπτώσεων Ηλεκτρονικής Συμμετοχής.  

Η δέσμευση των κυβερνήσεων, πολιτικών, και εκλεγμένων αντιπροσώπων σε 

πρωτοβουλίες Ηλεκτρονικής Συμμετοχής αποτελεί τον επόμενο κρίσιμο παράγοντα 

για την επιτυχή υλοποίηση των περιπτώσεων Ηλεκτρονικής Συμμετοχής. Η ενεργή 

συμμετοχή τους στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων καθώς και η δέσμευσή τους 

ότι τα αποτελέσματα των διαδικασιών θα συμπεριληφθούν στις μελλοντικές 

αποφάσεις της κυβέρνησης ενισχύει τη διαφάνεια και αυξάνει την εμπιστοσύνη των 

πολιτών στις συμμετοχικές διαδικασίες. Η εξασφάλιση της εμπιστοσύνης των 

πολιτών να συμμετέχουν στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων είναι ιδιαίτερα 

δύσκολη, δικαιολογώντας τη συμμετοχή τους μόνο σε δυο επίπεδα εμπλοκής, το 

επίπεδο παροχής πληροφόρησης και το επίπεδο διαβούλευσης, αφού οι ιθύνοντες 

καθώς και οι κυβερνήσεις θα πρέπει να αποδείξουν ότι η συμμετοχή των πολιτών 

θα έχει προστιθέμενη αξία στις διαδικασίες. 

Η εμπιστοσύνη των πολιτών και κατ’ επέκταση η ενεργή συμμετοχή τους στις 

διαδικασίες λήψης αποφάσεων εξασφαλίζεται μέσω της επίλυσης θεμάτων 

ασφάλειας και ιδιωτικότητας καθώς και μέσω της παροχής ευκολόχρηστων 

εργαλείων και εφαρμογών. Οι πληροφορίες που παρέχουν οι πολίτες πρέπει να 

χειρίζονται με ιδιαίτερη ασφάλεια και με την κατάλληλη επιλογή τεχνολογιών και 

λογισμικών για την υλοποίηση ασφαλών συστημάτων όπως είναι η ψηφιακή 

υπογραφή και τα πρωτόκολλα ασφαλείας. Αντίστοιχα, οι πληροφορίες που 

προσφέρονται στους πολίτες πρέπει να είναι αξιόπιστες και ποιοτικές και να 

συμμορφώνονται με τους κανονισμούς και νόμους ασφαλείας των χωρών όπου 

υλοποιούνται οι περιπτώσεις Ηλεκτρονικής Συμμετοχής. Τέλος, η ενεργή 

συμμετοχή των πολιτών αυξάνεται με την παροχή ευκολόχρηστων τεχνολογικών 

εργαλείων και εφαρμογών. Η χρήση εργαλείων και εφαρμογών τόσο από τους 

ειδήμονες στον τεχνολογικό τομέα όσο και από τους πολίτες με μικρό τεχνολογικό 
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υπόβαθρο διευκολύνει τη συνεισφορά των πολιτών κατά τη λειτουργία των 

συμμετοχικών διαδικασιών.  

Ολοκληρώνοντας, η δημοσιότητα και οι ενέργειες διάχυσης των περιπτώσεων 

Ηλεκτρονικής Συμμετοχής αποτελούν ακόμη ένα κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας. 

Ενημερώνοντας τους πολίτες για μία πρωτοβουλία πριν την υλοποίησή της μέσω 

του διαδικτύου, των μέσων μαζικής ενημέρωσης, επιστημονικών συνεδρίων και 

ημερίδων, αυξάνεται ο αριθμός των συμμετεχόντων οδηγώντας σε αξιόπιστα 

αποτελέσματα των διαδικασιών λήψης αποφάσεων. 

Η ανάλυση και μελέτη των περιπτώσεων Ηλεκτρονικής Συμμετοχής έχει οδηγήσει 

σε αξιόλογα συμπεράσματα για την επιτυχή τους υλοποίηση. Βεβαίως, υπάρχει 

ακόμη μεγάλο περιθώριο βελτίωσης για αυτό στη συνέχεια παραθέτονται προτάσεις 

για μελλοντική υιοθέτηση από τις πρωτοβουλίες Ηλεκτρονικής Συμμετοχής.  

Η αύξηση συμμετοχής των πολιτών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, τόσο σε 

εθνικό όσο και σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, μπορεί να επιτευχθεί με την 

υλοποίηση των περιπτώσεων Ηλεκτρονικής Συμμετοχής σε περισσότερες από μία 

γλώσσες λειτουργίας. Οι περισσότερες περιπτώσεις Ηλεκτρονικής Συμμετοχής 

υλοποιούνται στην επίσημη γλώσσα της χώρας όπου δραστηριοποιούνται. Αυτό 

έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό ομάδων-στόχων όπως είναι οι αλλοδαποί 

πολίτες ή οι μετανάστες οι οποίοι δεν είναι γνώστες της επίσημης γλώσσας της 

χώρας στην οποία κατοικούν.  Έτσι, η υλοποίηση των πρωτοβουλιών στις 

συνηθέστερες γλώσσες σε μία χώρα ή περιοχή θα αυξήσει τον αριθμό των πολιτών 

που εμπλέκονται στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων οι οποίοι έχουν το δικαίωμα 

συμμετοχής στις αποφάσεις.  

Η καλύτερη διάθεση των δραστηριοτήτων και των αποτελεσμάτων των 

περιπτώσεων Ηλεκτρονικής Συμμετοχής θα οδηγήσει σε αύξηση της διαφάνειας και 

της συνδιαλλαγής και κατ’ επέκταση στην επίτευξη του τετάρτου επιπέδου 

εμπλοκής των πολιτών το οποίο είναι η διανομή δύναμης. Έτσι, μέσω των 

πρωτοβουλιών οι πολίτες θα συμμετέχουν ενεργά καθώς θα έχουν μέρος της 

εξουσίας για τη λήψη αποφάσεων.  

Επιπλέον, θα πρέπει να αυξηθεί ο αριθμός των περιπτώσεων Ηλεκτρονικής 

Συμμετοχής που υλοποιούνται σε περιοχές πέραν της παροχής πληροφόρησης, 

διαβούλευσης και δημόσιου διαλόγου. Η υλοποίηση περιπτώσεων Ηλεκτρονικής 

Συμμετοχής στις περιοχές μεσολάβησης, ομιλιών, εκστρατειών και προεκλογικών 

εκστρατειών θα οδηγήσουν σε καλύτερη αλληλεπίδραση μεταξύ των πολιτών και 

των κυβερνήσεων και θα ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τη συμμετοχή των 

πολιτών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. 

Τέλος, τονίζεται ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αποτελεσματικότερη 

υλοποίηση περιπτώσεων Ηλεκτρονικής Συμμετοχής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα 
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πρέπει να ενισχύσει τις πρωτοβουλίες Ηλεκτρονικής Συμμετοχής μέσω 

χρηματοδότησης έτσι ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της που είναι η επανασύνδεση 

των πολιτών με την πολιτική και την χάραξη πολιτικής. Αν και η Ευρωπαϊκή Ένωση 

οραματίζεται την επανασύνδεση των πολιτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει 

αρχικά να στηρίξει τις πρωτοβουλίες που υλοποιούνται σε εθνικό, περιφερειακό ή 

τοπικό επίπεδο έτσι ώστε να εξοικειωθούν οι πολίτες και στη συνέχεια να 

συμμετάσχουν σε πρωτοβουλίες Ηλεκτρονικής Συμμετοχής ευρωπαϊκού επιπέδου.   

Ολοκληρώνοντας, τα ευρήματα της μελέτης των περιπτώσεων Ηλεκτρονικής 

Συμμετοχής οδήγησαν σε συγκεκριμένους δείκτες οι οποίοι θα πρέπει να 

ικανοποιούνται για το κάθε ένα κριτήριο του μοντέλου καλών πρακτικών 

Ηλεκτρονικής Συμμετοχής έτσι ώστε να χαρακτηρίζονται οι πρωτοβουλίες 

Ηλεκτρονικής Συμμετοχής ως Καλές Πρακτικές. Έτσι, για κάθε κριτήριο έχουν 

προταθεί συγκεκριμένοι δείκτες. Οι δείκτες αυτοί χρησιμοποιήθηκαν στη συνέχεια 

για τη μελέτη δυο περιπτώσεων Ηλεκτρονικής Συμμετοχής. Οι περιπτώσεις αυτές 

αφού ικανοποιούν τα κριτήρια αυτά έχουν χαρακτηριστεί ως Καλές Πρακτικές.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι, οι δείκτες που προτείνονται είναι αποτέλεσμα της 

ερευνητικής επισκόπησης αφού δεν υπάρχουν παρόμοιοι δείκτες στη διαθέσιμη 

βιβλιογραφία. Ωστόσο, η καλύτερη τεκμηρίωση τους ή η προσθήκη επιπλέον 

δεικτών είναι εφικτή μέσω της περαιτέρω ανάλυσης περισσότερων περιπτώσεων 

Ηλεκτρονικής Συμμετοχής. Επίσης, η καλύτερη τεκμηρίωση τους μπορεί να 

πραγματοποιηθεί μέσω της χρήση τους για τον χαρακτηρισμό περισσότερων 

περιπτώσεων Ηλεκτρονικής Συμμετοχής ως Καλές Πρακτικές. Η ολοένα και 

περισσότερο χρήση των δεικτών μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερα συμπεράσματα 

όσον αφορά ποιοι δείκτες είναι έγκυροι και ποιοι όχι.  
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Παράρτημα Α: H λεπτομερές φόρμα καταγραφής (ερωτηματολόγιο) που 

χρησιμοποιήθηκε για καταγραφή των περιπτώσεων Ηλεκτρονικής Συμμετοχής στα 

πλαίσια της ερευνητικής επισκόπησης  

Στο παράρτημα παρουσιάζεται η λεπτομερές φόρμα καταγραφής (ερωτηματολόγιο) το οποίο χρησιμοποιήθηκε για την καταγραφή των 

περιπτώσεων Ηλεκτρονικής Συμμετοχής στα πλαίσια της ερευνητικής επισκόπησης όπως αυτό έχει διαμορφωθεί στα πλαίσια της 

Ευρωπαϊκής μελέτης Ηλεκτρονικής Συμμετοχής.  

SECTION A - IDENTIFICATION
1

2

3 Scope
4 Start date End date
5

6
7 Contact details Person 1

Name of the case in english

Name of the case in case's official language

Short title or acronym of the case in english

Short title or acronym of the case in case's official language

Web address of the case

Full address

Organisation
Email address
Role/position in project

Full name

Telephone and fax 

Case abstract (max 1200 chars/~ 200 words)

Country /City /Region
Date on which the case became operational

Person 2

 

 



SECTION B - MANAGEMENT AND OPERATION
8

9

10

11

12

Environment

Objective (max 1200 chars/~ 200 words)
Local/Regional community development

Policy Context and Legal Framework (max 1200 chars/~ 200 words)

Check

Consultation

Check
Discourse

CheckCheckSector
Politics
Social Security

Health
If other, please explain:

Social Services
Spatial planning
Taxation
Travel, Transports and Motoring
Other

Culture and Media
Education, Science and Research
Employment

Crime, Justice and Law

Campaigning
Voting

Mediation

Electioneering
Deliberation
If other, please explain:

Other

Managing organisation

Information Provision
Community building / Collaborative Environments

Participation area

Communication

Owning organisation
Hosting organisation

Spatial planning
Polling
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13
Participant 
(user)

Project 
owner / 
initiator

Decision 
maker

Moderator / 
facilitator

Data / 
results 
processor

User of 
results

14

15

16

Elected representatives
Government (executives and/or administration)

NGOs, CSOs, etc.

Participation focus Check

Consultation

Stakeholders / Roles

Mass communication media

Political Parties and politicians

Other diverse stakeholders, other public sector partners, 
quasi non-governmental organisations, etc

Citizen Groups
Academia / Research
Industry (including IT and Consulting)

Description of target users or target groups (max 1200 chars/~ 200 words)

Individual citizens

Access facilitated by an intermediary or proxy access
Non ‘e’ channels (only when these are used together with ‘e’ channels)
Please describe which non 'e' channels you utilised and in what way:

Mobile channel supporting the use of the tool through mobile phones, palmtops, etc.
Public Kiosks
Digital TV

Channels utilised
Conventional Internet channel for use by PC

Check

Active Participation
Delegation of Power

Provision of Information
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17

18

19 What privacy/ security issues did you confront and how did you handle them? (max 700 chars/~100 words)

Streaming media Web 2.0 features
Ontologies Data mining
Geographical information systems Natural language processing
Mobile and wireless technologies Semantic web services

Check
Digital signature and security protocols Collaborative environments
Technologies utilised Check

Argumentation Support Systems

ICT tools used Check Check
ePetition systems Webcasts
eVoting and eReferenda Podcasts
eConsultation systems Wikis
Virtual community systems Blogs
Online surgeries and chat rooms GIS and mapping tools
Decision-making games Search engines

Online newsletters / listservs
ePanels Alert services

Suggestion tools for planning procedures

eParticipation discussion forums

Other tools (not listed above):

Quick polls Groupware tools
Web portals
FAQseDeliberative polling

Knowledge Management

Surveys
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20

21
22

23 Check

24

Description of the way you manage the participation process (max 2000 chars/~300 words)

Which is/are the operational language/s of your case? Additionally, have you considered the possibility to launch the 
project in another language? (max 700 chars/~ 100 words)

Current case status

Funding source Please, provide more details here:
Public funding EU
Public funding national
Public funding regional
Public funding local
Private sector funding
Charity, voluntry contributions
Implementation cost Exact numerical value
Yearly cost Exact numerical value
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SECTION C - RESULTS AND IMPACT

25

26

27

28

29

30 Innovation and novelty (max 2000 chars/~ 300 words)

 What, in your project’s opinion, constitutes 'perfect participation’? (max 700 chars/~ 100 words)

What have you achieved in terms of improving participation? (max 700 chars/~ 100 words) 
How would you rate the aforementioned achievements on a scale from 0-4 where 4 is perfect participation and 0 is none?

Results and achievements

Please provide an overall summary of real or expected achievements and results; if possible with figures (max 2700 chars/~ 300 words) 

Innovation and novelty

Who benefits from your case and in what way? (max 2000 chars/~ 300 words)

Please provide a summary of the impact of your case from either a policy or a societal perspective (max 2000 chars/~ 300 words)
Societal impact
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31

32

33 Project duration and sustainability
34

35

36

37

38

(Potential for) replication or implementation of a similar formula in other contexts (max 1200 chars/~ 200 words)

Visibility
Dissemination efforts and results (max 1200 chars/~ 200 words)

Functionality
Evaluation of usefulness and functionality (max 2000 chars/~ 300 words)

Transferability and sharing of practice

Please insert here any additional information that is not previously covered in this questionnaire (max 1200 chars/~ 200 words)

What problems did you encounter and which were the critical success factors of your project? (max 1200 chars/~ 200 words)

Will the project be able to continue in the future? What are the implications? (max 700 chars/~ 100 words)

Sustainability and future development

Lessons learnt
Lessons learnt (max 1200 chars/~ 200 words)
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Παράρτημα Β: Καταγραφή των περιπτώσεων Ηλεκτρονικής Συμμετοχής  

Η καταγραφή των περιπτώσεων Ηλεκτρονικής Συμμετοχής έγινε με τη βοήθεια της συνοπτικής φόρμας καταγραφής.  

 

Τίτλος 
Καλής 

Πρακτικής 
Σύντομη Περιγραφή 

Περιοχή 
Ηλεκτρονικής 
Συμμετοχής 

Επίπεδο 
Ηλεκτρονικής 
Συμμετοχής 

Ηλεκτρονική 
Διεύθυνση 

Ημερομηνία 
Έναρξης 

Ημερομηνία 
Λήξης 

Πηγή 
Χρηματοδό

τησης 
Χώρα Γλώσσα 

Διαθέσιμα 
Στοιχεία 

Επικοινωνίας 
Πηγή Επεξήγηση 

Πηγής 

City of 
Tampere 

Περιλαμβάνει ένα 
ευρύ φάσμα 
διαδικτυακών 
δυνατοτήτων 
συμμετοχής, 
κοινοτικής 
εκπαίδευσης και 
διευκόλυνσης της 
πρόσβασης στο 
διαδίκτυο. 

Παροχή 
Πληροφόρησης , 
Ομιλίες, 
Διαβούλευση 

Τοπικό  http://www.ta
mpere.fi 2001 Σε λειτουργία Δ/Α Φιλανδία 

Φινλανδι
κά, 
Αγγλικά 

Ναι  

Καταγραφή 
σε 
ερευνητικά 
έργα, 
διαγωνισμο
ύς, βάσεις 
δεδομένων, 
κλπ. 

Ευρωπαϊκά 
Βραβεία 
Ηλεκτρονική
ς 
Διακυβέρνη
σης 

kansanvalta
.fi 

Υποστηρίζει την 
ενεργή συμμετοχή 
των πολιτών μέσα 
από την παροχή 
πληροφοριών σε 
θέματα όπως τα 
δικαιώματα των 
πολιτών, τους 
διάφορους τρόπους 
επιρροής, τα 
κόμματα, τους μη 
κυβερνητικούς 
οργανισμούς και τις 
δημοκρατικές 
ενδείξεις ως προς την 
κατάσταση και τις 
πιθανές αλλαγές στη 
Φινλανδική 

Παροχή 
Πληροφόρησης Τοπικό http://www.ka

nsanvalta.fi
31 Ιανουαρίου 
2007 Σε λειτουργία Δ/Α Φιλανδία 

Φινλανδι
κά, 
Σουηδικά
, Αγγλικά 

Ναι  

Καταγραφή 
σε 
ερευνητικά 
έργα, 
διαγωνισμο
ύς, βάσεις 
δεδομένων, 
κλπ. 

Ευρωπαϊκά 
Βραβεία 
Ηλεκτρονική
ς 
Διακυβέρνη
σης 

 

http://www.tampere.fi/
http://www.tampere.fi/
http://www.kansanvalta.fi/
http://www.kansanvalta.fi/


δημοκρατία.   

zebralog 

Το Zebralog είναι ένας 
μη κερδοσκοπικός 
οργανισμός ο οποίος 
υποστηρίζει τη 
σύγχρονη και 
δημοκρατική λήψη 
αποφάσεων με τη 
χρήση διαδραστικών 
μέσων.  

Διαβούλευση  Τοπικό 
http://www.ze
bralog.de/en/i
ndex.php

Ιούνιος 2004 Σε λειτουργία Δ/Α Γερμανία Αγγλικά Ναι Διαδικτυακή 
αναζήτηση 

Αναζήτηση 
μέσω 
διαδικτύου 

Meath 
County 
Council 

Ο στόχος του 
"κοινότητες 
διαδικτυακά μαζί" 
είναι να ιδρύσει και να 
ενισχύσει τις 
υποδομές της 
κοινωνίας μέσα από 
την παροχή 
βοηθητικών 
εργαλείων ΤΠΕ τα 
οποία αυξάνουν και 
ενισχύουν τα 
υπάρχοντα 
επικοινωνιακά 
κανάλια μεταξύ της 
κοινωνίας και των 
εθελοντικών ομάδων 
ή οργανισμών.    

Συνεργατικά 
Περιβάλλοντα  Τοπικό http://www.m

eath.ie
13 Νοεμβρίου 
2003 Σε λειτουργία Δ/Α Ιρλανδία Αγγλικά Ναι 

Καταγραφή 
σε 
ερευνητικά 
έργα, 
διαγωνισμο
ύς, βάσεις 
δεδομένων, 
κλπ. 

Ευρωπαϊκά 
Βραβεία 
Ηλεκτρονική
ς 
Διακυβέρνη
σης 

Oireachtas 
Committee 

Ραδιοφωνική 
μετάδοση - 
Διαβουλεύσεις της 
Επιτροπής του 
Oireachtas σε 
Προτάσεις από τον 
Υπουργό, για 
Επικοινωνιακούς, 
Ναυτιλιακούς και 
Φυσικούς πόρους. 

Διαβούλευση Εθνικό 

http://www.ec
onsultation.ie
/ec/econswip.
nsf/(webstart
page)/5?ope
ndocument

Δ/Α Σε λειτουργία 
Εθνική 
Χρηματοδότ
ηση 

Ιρλανδία Αγγλικά Ναι Διαδικτυακή 
αναζήτηση 

Αναζήτηση 
μέσω 
διαδικτύου 
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CSI-
PIEMONTE 

Η υπηρεσία αφορά 
στη ζωντανή 
μετάδοση δημόσιων 
συζητήσεων κατά τη 
διάρκεια 
συναντήσεων του 
Δημοτικού 
Συμβουλίου. Τα 
γεγονότα που 
μεταδίδονται 
αποθηκεύονται σε 
αρχείο και διατίθενται 
άμεσα στους χρήστες. 

Παροχή 
Πληροφόρησης Τοπικό 

http://www.co
mune.torino.it
/multimedia/d
iretta.htm

Δ/Α Σε λειτουργία Δ/Α Ιταλία Ιταλικά Ναι 

Καταγραφή 
σε 
ερευνητικά 
έργα, 
διαγωνισμο
ύς, βάσεις 
δεδομένων, 
κλπ. 

Ευρωπαϊκά 
Βραβεία 
Ηλεκτρονική
ς 
Διακυβέρνη
σης 

Unox1: 
eService for 
participator
y budget  

Ο συμμετοχικός 
προϋπολογισμός 
αποσκοπεί στην 
προώθηση της 
συμμετοχής των 
πολιτών στον 
καθορισμό του 
προϋπολογισμού της 
Διοίκησης. Βασίζεται 
σε εργαλεία εκτός και 
εντός διαδικτύου 
(όπως φόρουμ, 
δημοσκοπήσεις και 
τηλεοπτικές 
μεταδόσεις) 

Παροχή 
Πληροφόρησης, 
Διαβούλευση 

Τοπικό 

http://www.co
mune.moden
a.it/bilanciop
artecipativo/

1 Ιανουαρίου 
2006 Σε λειτουργία 

Τοπική 
χρηματοδότ
ηση  

Ιταλία Ιταλικά Ναι 

Καταγραφή 
σε 
ερευνητικά 
έργα, 
διαγωνισμο
ύς, βάσεις 
δεδομένων, 
κλπ. 

Ευρωπαϊκά 
Βραβεία 
Ηλεκτρονική
ς 
Διακυβέρνη
σης 

Calvia 
Digital City  

Μία πιο διαδραστική 
επικοινωνία με τη 
τοπική διοίκηση, 
ιδρύοντας νέα 
κανάλια, π.χ. μέσω 
ηλεκτρονικής 
διαβούλευσης, έτσι 
ώστε οι πολίτες να 
έχουν την ευκαιρία να 
εκδηλώσουν τα 
ενδιαφέροντά τους και 
να συμμετάσχουν 
άμεσα σε αποφάσεις 
που τους αφορούν.   

Διαβούλευση, 
Παροχή 
Πληροφόρησης 

Τοπικό http://www.ca
lvia.net Δ/Α Σε λειτουργία Δ/Α Ισπανία 

Ισπανικά 
(2 
διάλεκτοι
), 
Αγγλικά 

Ναι 

Καταγραφή 
σε 
ερευνητικά 
έργα, 
διαγωνισμο
ύς, βάσεις 
δεδομένων, 
κλπ. 

Ευρωπαϊκά 
Βραβεία 
Ηλεκτρονική
ς 
Διακυβέρνη
σης 
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eDCP 

Το Δημοτικό 
Συμβούλιο της 
Μαδρίτης επιθυμεί να 
αυξήσει τη συμμετοχή 
των πολιτών στη 
διαδικασία λήψης 
αποφάσεων και να 
εκμεταλλευτεί τις 
ευκαιρίες που 
προσφέρει η χρήση 
των νέων 
τεχνολογιών για την 
υποβοήθηση της 
επικοινωνίας μεταξύ 
των πολιτών και της 
Διοίκησης. Συνεπώς, 
πάρθηκε η απόφαση 
να θέσουν σε κίνηση 
ένα σύστημα 
ηλεκτρονικής 
ψηφοφορίας, το 
οποίο, 
μακροπρόθεσμα, θα 
εκπληρώσει αυτούς 
τους στόχους και 
ταυτόχρονα θα 
εξερευνήσει τις 
δυνατότητες που 
παρέχει η ηλεκτρονική 
δημοκρατία. 

Σφυγμομετρήσεις, 
Διαβούλευση Τοπικό www.munima

drid.es
21 Μαΐου 
2004 Σε λειτουργία Δ/Α Ισπανία Ισπανικά Ναι 

Καταγραφή 
σε 
ερευνητικά 
έργα, 
διαγωνισμο
ύς, βάσεις 
δεδομένων, 
κλπ. 

Ευρωπαϊκά 
Βραβεία 
Ηλεκτρονική
ς 
Διακυβέρνη
σης 
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Nordanstigs 
Kommun 

Οι πολίτες που έχουν 
δημιουργήσει τοπικές 
ενώσεις ζήτησαν 
βοήθεια για τη 
δημιουργία χώρων 
συναντήσεων με τους 
πολιτικούς. Οι πολίτες 
ήθελαν να 
δημιουργήσουν 
συνθήκες για τους 
ίδιους ώστε να είναι 
ικανοί να επηρεάζουν 
τον τρόπο με τον 
οποίο τα πολιτικά 
θέματα σχεδιάζονται 
και εκτελούνται. 

Ομιλίες Τοπικό http://www.no
rdanstig.se/ Δ/Α Σε λειτουργία Δ/Α Σουηδία 

Σουηδικά
, 
Δανέζικα 

Ναι 

Καταγραφή 
σε 
ερευνητικά 
έργα, 
διαγωνισμο
ύς, βάσεις 
δεδομένων, 
κλπ. 

Βραβεία 
Στοκχόλμης 

Skåneportal
en 

Οι πολίτες μπορούν 
να επικοινωνούν με 
τους εκλεγμένους 
αντιπροσώπους τους 
διαδικτυακά και να 
ερωτούν ερωτήσεις 
καθώς και να 
εκφράζουν απόψεις 
μέσα από ένα φόρουμ 
διαλόγου. Αυτά τα 
εργαλεία βοηθούν την 
αντιπαραβολή των 
δημόσιων απόψεων 
και ιδεών, και 
προωθεί την καλύτερη 
επικοινωνία μεταξύ 
του κοινού και των 
εκλεγμένων 
αντιπροσώπων.   

Ομιλίες, Δημόσιος 
διάλογος  Περιφερειακό http://www.sk

ane.se/ Δ/Α Σε λειτουργία Δ/Α Σουηδία Σουηδικά Ναι 

Καταγραφή 
σε 
ερευνητικά 
έργα, 
διαγωνισμο
ύς, βάσεις 
δεδομένων, 
κλπ. 

Βραβεία 
Στοκχόλμης 
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Stockholm 
City 

Η διαδικτυακή πύλη 
έχει ως σκοπό να 
προωθήσει τη 
δημοκρατία καθώς και 
να παρέχει στους 
πολίτες δυνατότητες 
να επηρεάσουν και να 
διευκολύνουν τις 
επαφές με τις 
δημοτικές Αρχές 
μέσω άμεσων 
συνομιλιών και 
φόρουμ συζητήσεων, 
αιτήσεων 
ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου σε 
πολιτικού και 
δημοτικούς 
υπαλλήλους, κλπ.  

Δημόσιος διάλογος, 
Ομιλίες Τοπικό http://www.st

ockholm.se Δ/Α Σε λειτουργία Δ/Α Σουηδία Σουηδικά Ναι 

Καταγραφή 
σε 
ερευνητικά 
έργα, 
διαγωνισμο
ύς, βάσεις 
δεδομένων, 
κλπ. 

Βραβεία 
Στοκχόλμης 

Bollnas 
Municipal 
Community 

Το Bollnas έχει ένα 
σχέδιο για να επιτύχει 
τη συμμετοχική 
δημοκρατία. Η 
ιστοσελίδα περιέχει 
αρκετές πληροφορίες, 
που αφορούν και τις 
υπηρεσίες και την 
πολιτική. Επίσης, 
υπάρχει κι ένας 
σημαντικός αριθμός 
δραστηριοτήτων 
ηλεκτρονικής 
εμπλοκής των 
πολιτών. 

Παροχή 
Πληροφόρησης, 
Διαβούλευση, 
Ομιλίες 

Τοπικό http://www.bo
llnas.se Δ/Α Σε λειτουργία Δ/Α Σουηδία Σουηδικά Ναι Διαδικτυακή 

αναζήτηση 

Αναζήτηση 
μέσω 
διαδικτύου 
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D-Site 
Zaanstad 

Ο στόχος του D-Site 
Zaanstad είναι η 
ανάπτυξη μίας 
διαδραστικής 
πλατφόρμας 
συζήτησης για το 
Zaanstad με την 
πρόθεση να 
πλησιάσουν 
περισσότερους 
πολίτες κατά τη 
διαδικασία της 
χάραξης πολιτικής και 
να καταγράφουν τις 
συζητήσεις τους. Αν οι 
πολίτες 
χρησιμοποιούν αυτή 
την πλατφόρμα, 
συμμετέχουν 
περισσότερο στην 
ανάπτυξη της πόλης 
και μπορούν να δουν 
την εξέλιξη της 
συμβολής τους μέσω 
της πλατφόρμας. 

Διαβούλευση Τοπικό http://zaansta
d.amaze.nl Δ/Α Σε λειτουργία Δ/Α Ολλανδία Δανέζικα Ναι 

Καταγραφή 
σε 
ερευνητικά 
έργα, 
διαγωνισμο
ύς, βάσεις 
δεδομένων, 
κλπ. 

Ευρωπαϊκά 
Βραβεία 
Ηλεκτρονική
ς 
Διακυβέρνη
σης 

Askbristol - 
Bristol City 

Το Askbristol 
αναφέρει τι συμβαίνει 
στο Bristol και πώς 
μπορεί ο κάθε 
πολίτης να το 
επηρεάσει. Οι πολίτες 
εδώ μπορούν να δουν 
ποιες αποφάσεις 
έχουν παρθεί, να 
δουν και να 
απαντήσουν σε 
συμβουλές, να 
συμμετέχουν σε 
συζητήσεις, να 
ξεκινήσουν ή να 
υπογράψουν αιτήσεις, 
ή απλά να μάθουν 
περισσότερα για το 
πώς μπορούν να 

Διαβούλευση, 
Εκστρατείες Τοπικό 

http://www.as
kbristol.com;
http://www.bri
stol.gov.uk/cc
m/portal/

Δ/Α Σε λειτουργία Δ/Α Ηνωμένο 
Βασίλειο Αγγλικά Ναι Διαδικτυακή 

αναζήτηση 

Αναζήτηση 
μέσω 
διαδικτύου 

 138 

http://zaanstad.amaze.nl/
http://zaanstad.amaze.nl/
http://www.askbristol.com;http/www.bristol.gov.uk/ccm/portal/
http://www.askbristol.com;http/www.bristol.gov.uk/ccm/portal/
http://www.askbristol.com;http/www.bristol.gov.uk/ccm/portal/
http://www.askbristol.com;http/www.bristol.gov.uk/ccm/portal/
http://www.askbristol.com;http/www.bristol.gov.uk/ccm/portal/


επηρεάσουν τη λήψη 
αποφάσεων στην 
πόλη. 

BRAIN - 
Brent 
Community 

Το BRAIN δουλεύει 
σε συνεργασία με το 
"Δημοκρατικές 
Υπηρεσίες του Brent". 
Ο σκοπός του BRAIN 
είναι όλοι οι 
Σύμβουλοι από όλες 
τις πολιτικές ομάδες 
στο Brent, να 
διατηρούν επαφή με 
τους πολίτες και να 
παρέχουν ένα 
φόρουμ για την 
έναρξη διαλόγου με 
τους τοπικούς 
κατοίκους. Εάν 
κάποιος θελήσει να 
απευθύνει μία 
ερώτηση σε ένα 
Σύμβουλο και να 
ακουστούν οι απόψεις 
του, τότε θα πρέπει 
να συνδεθεί στα 
φόρουμ συνομιλιών ή 
να απευθυνθεί στο 
πλησιέστερο Φόρουμ 
Διαβουλεύσεων 
Συμβούλων, όπου 
μπορεί να έχει τρία 
λεπτά για να εκφράσει 
τις απόψεις του στο 
"Soapbox Slot". 

Ομιλίες, Δημόσιος 
διάλογος, Παροχή 
Πληροφόρησης 

Τοπικό www.brentbr
ain.org.uk Δ/Α Σε λειτουργία Δ/Α Ηνωμένο 

Βασίλειο Αγγλικά Ναι 

Καταγραφή 
σε 
ερευνητικά 
έργα, 
διαγωνισμο
ύς, βάσεις 
δεδομένων, 
κλπ. 

Βρετανικά 
Εθνικά 
Βραβεία 
Ηλεκτρονική
ς 
Διακυβέρνη
σης 

Cumbria 
County 
Council 

Φόρουμ 
Διαβουλεύσεων Δημόσιος διάλογος Τοπικό 

http://www.cu
mbriacc.gov.
uk/discussion
forum/default
.asp

Δ/Α Σε λειτουργία Δ/Α Ηνωμένο 
Βασίλειο Αγγλικά Ναι Διαδικτυακή 

αναζήτηση 

Αναζήτηση 
μέσω 
διαδικτύου 
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Communitie
s and Local 
government 

Οι Επιτροπές και οι 
τοπικές κυβερνήσεις 
στο Ηνωμένο 
Βασίλειο εργάζονται 
σκληρά για τη 
δημιουργία 
αναπτυγμένων, 
βιώσιμων και 
δραστήριων 
κοινωνιών που 
βελτιώνουν την 
ποιότητα ζωής όλων 
των πολιτών. Επίσης, 
θέτει την πολιτική 
στην τοπική 
κυβέρνηση, για τη 
στέγαση, την αστική 
ανάπλαση, το 
σχεδιασμό, και τη 
διάσωση από 
πυρκαγιές.  

Παροχή 
Πληροφόρησης, 
Δημόσιος διάλογος 

Περιφερειακό 

http://www.co
mmunities.go
v.uk/corporat
e/

Δ/Α Σε λειτουργία Δ/Α Ηνωμένο 
Βασίλειο Αγγλικά Ναι 

Καταγραφή 
σε 
ερευνητικά 
έργα, 
διαγωνισμο
ύς, βάσεις 
δεδομένων, 
κλπ. 

Βρετανικά 
Εθνικά 
Βραβεία 
Ηλεκτρονική
ς 
Διακυβέρνη
σης 

Dorsetforyo
u 

Μοναδική διαδικτυακή 
πύλη αναφερόμενη σε 
πέντε τοπικές αρχές. 

Παροχή 
Πληροφόρησης Τοπικό www.Dorsetf

oryou.com Δ/Α Σε λειτουργία Δ/Α Ηνωμένο 
Βασίλειο Αγγλικά Ναι 

Καταγραφή 
σε 
ερευνητικά 
έργα, 
διαγωνισμο
ύς, βάσεις 
δεδομένων, 
κλπ. 

Βρετανικά 
Εθνικά 
Βραβεία 
Ηλεκτρονική
ς 
Διακυβέρνη
σης 

Lincolnshire 
County 
Council 

Πληροφορίες για το 
συμβούλιο και τους 
αντιπροσώπους 
καθώς και βίντεο - 
διαλέξεις των 
Συνεδριάσεων των 
Συμβούλων στο 
Lincolnshire. 

Παροχή 
Πληροφόρησης Τοπικό 

http://www.lin
colnshire.gov
.uk/

Δ/Α Σε λειτουργία Δ/Α Ηνωμένο 
Βασίλειο 

Αγγλικά, 
Γαλλικά, 
Γερμανικ
ά, 
Ισπανικά, 
Πορτογα
λικά, 
Ιταλικά, 
Πολωνικ
ά, 
Ρωσικά, 
Κινέζικα 

Ναι 

Καταγραφή 
σε 
ερευνητικά 
έργα, 
διαγωνισμο
ύς, βάσεις 
δεδομένων, 
κλπ. 

Βρετανικά 
Εθνικά 
Βραβεία 
Ηλεκτρονική
ς 
Διακυβέρνη
σης 
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London 
Borough of 
Havering 

Παροχή 
πληροφοριών σε 
θέματα που αφορούν 
την κοινότητα. 

Παροχή 
Πληροφόρησης Τοπικό 

http://www.ha
vering.gov.uk
/index.cfm?ar
ticleid=295

Δ/Α Σε λειτουργία Δ/Α Ηνωμένο 
Βασίλειο Αγγλικά Ναι 

Καταγραφή 
σε 
ερευνητικά 
έργα, 
διαγωνισμο
ύς, βάσεις 
δεδομένων, 
κλπ. 

Βρετανικά 
Εθνικά 
Βραβεία 
Ηλεκτρονική
ς 
Διακυβέρνη
σης 

London 
Borough of 
Waltham 
Forest 

Παροχή 
πληροφοριών σε 
θέματα που αφορούν 
την κοινότητα. 

Παροχή 
Πληροφόρησης Τοπικό http://www.lb

wf.gov.uk/ Δ/Α Σε λειτουργία Δ/Α Ηνωμένο 
Βασίλειο Αγγλικά Ναι 

Καταγραφή 
σε 
ερευνητικά 
έργα, 
διαγωνισμο
ύς, βάσεις 
δεδομένων, 
κλπ. 

Βρετανικά 
Εθνικά 
Βραβεία 
Ηλεκτρονική
ς 
Διακυβέρνη
σης 

One 
Ipswich 

Τοπική Στρατηγική 
Συνεργασία 

Παροχή 
Πληροφόρησης, 
Διαβούλευση, 
Σφυγμομετρήσεις 

Τοπικό 

http://www.on
e-
ipswich.com/i
ndex.asp

Δ/Α Δ/Α Δ/Α Ηνωμένο 
Βασίλειο Αγγλικά Ναι 

Καταγραφή 
σε 
ερευνητικά 
έργα, 
διαγωνισμο
ύς, βάσεις 
δεδομένων, 
κλπ. 

Βρετανικά 
Εθνικά 
Βραβεία 
Ηλεκτρονική
ς 
Διακυβέρνη
σης 

Tameside 
Metropolita
n Borough 
Council 

Αυτή η διαδικτυακή 
πύλη προσφέρει μία 
ποικιλία πληροφοριών 
και διαδικτυακές 
διαβουλεύσεις. 

Διαβούλευση, 
Σφυγμομετρήσεις, 
Παροχή 
Πληροφόρησης 

Τοπικό 
http://www.ta
meside.gov.u
k

Δ/Α Σε λειτουργία Δ/Α Ηνωμένο 
Βασίλειο Αγγλικά Ναι 

Καταγραφή 
σε 
ερευνητικά 
έργα, 
διαγωνισμο
ύς, βάσεις 
δεδομένων, 
κλπ. 

Άλλα  

e-
Community 
Council 

H ιστοσελίδα e-
Community Council 
έχει σχεδιαστεί για τη 
βελτίωση της 
επικοινωνίας μεταξύ 
των μελών μιας 
κοινότητας και του 
τοπικού συμβουλίου 
της. Συνδέει 6 
κοινοτικά συμβούλια 
στην κεντρική Σκωτία.  

Δημόσιος διάλογος, 
Ομιλίες, 
Διαβούλευση, 
Σφυγμομετρήσεις 

Τοπικό 
http://www.ec
ommunitycou
ncil.org.uk/

Δ/Α Σε λειτουργία Δ/Α Ηνωμένο 
Βασίλειο Αγγλικά Όχι Διαδικτυακή 

αναζήτηση 

Αναζήτηση 
μέσω 
διαδικτύου 
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talkswindon
.org 

Επικοινωνία μέσα 
από ένα χώρο 
συζητήσεων. 

Δημόσιος διάλογος, 
Ομιλίες Τοπικό 

http://www.tal
kswindon.org
/index.php 

Δ/Α Σε λειτουργία Δ/Α Ηνωμένο 
Βασίλειο Αγγλικά Όχι Διαδικτυακή 

αναζήτηση 

βάση 
δεδομένων 
βάση 
δεδομένων 
e-
participation.
net 

Kent 
County 
Council 
(KCC) 

Το KCC οργάνωσε 
μία τεράστια 
καμπάνια ώστε να 
εμπλέξει τους πολίτες 
σε μία ευρεία κλίμακα 
δραστηριοτήτων.  

Παροχή 
Πληροφόρησης, 
Δημόσιος διάλογος, 
Διαβούλευση 

Τοπικό 

http://www.ke
nt.gov.uk/pub
lications/coun
cil-and-
democracy/vi
sion-for-
kent.htm 

2000 Σε λειτουργία Δ/Α Ηνωμένο 
Βασίλειο Αγγλικά Ναι 

Καταγραφή 
σε 
ερευνητικά 
έργα, 
διαγωνισμο
ύς, βάσεις 
δεδομένων, 
κλπ. 

βάση 
δεδομένων 
e-
participation.
net 

Talk2Croyd
on 

Ο σκοπός του 
Talk2Croydon είναι να 
δημιουργήσει 
συζήτηση και διάλογο 
καθώς και να αυξήσει 
τη συμμετοχή της 
κοινότητας στις 
τοπικές αποφάσεις, 
πλησιάζοντας όσους 
δεν έχουν τη 
δυνατότητα ή τη 
θέληση να 
παρευρίσκονται σε 
συναντήσεις/γεγονότα 

Διαβούλευση, 
Δημόσιος διάλογος, 
Σφυγμομετρήσεις 

Τοπικό 
http://www.tal
k2croydon.co
.uk/ 

Δ/Α Σε λειτουργία Δ/Α Ηνωμένο 
Βασίλειο Αγγλικά Ναι Διαδικτυακή 

αναζήτηση 

Αναζήτηση 
μέσω 
διαδικτύου 

Participator
y Budgeting 
Freiburg 

Η πόλη του Freiburg 
im Breisgau ανέπτυξε 
μία μοναδική και 
περιεκτική 
προσέγγιση στην ιδέα 
του συμμετοχικού 
προϋπολογισμού. 

Παροχή 
Πληροφόρησης, 
Διαβούλευση, 
Ομιλίες, Δημόσιος 
διάλογος 

Τοπικό 

http://www.be
teiligungshau
shalt.freiburg.
de/ 

Δ/Α Σε λειτουργία 

Περιφερειακ
ή 
χρηματοδότ
ηση  και 
Τοπική 
χρηματοδότ
ηση 

Γερμανία Γερμανικ
ά Ναι Διαδικτυακή 

αναζήτηση 

Αναζήτηση 
μέσω 
διαδικτύου 
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Re-design 
of the 
Domplatz 

Η διαδικτυακή 
συζήτηση 
"Ανασχεδιασμός του 
Domplatz” έλαβε 
χώρα μεταξύ της 29ης 
Μαΐου και 14ης 
Ιουνίου εκ μέρους του 
κ. Axel Gedaschko, 
γερουσιαστή του 
Αμβούργου για την 
αστική ανάπτυξη και 
το περιβάλλον. Το 
θέμα αυτής της 
δημόσιας 
διαδικτυακής 
συζήτησης ήταν ο 
ανασχεδιασμός ενός 
κεντρικού δημόσιου 
χώρου που είχε 
υψηλή πολιτιστική και 
ιστορική αξία στο 
εσωτερικό της πόλης 
του Αμβούργου. 
(Domplatz) 

Χωροταξία Τοπικό 
http://www.ha
mburg-
domplatz.de/

29 Μαΐου 
2007 

14 Ιουνίου 
2007 

Τοπική 
χρηματοδότ
ηση  

Γερμανία Γερμανικ
ά Ναι 

Καταγραφή 
σε 
ερευνητικά 
έργα, 
διαγωνισμο
ύς, βάσεις 
δεδομένων, 
κλπ. 

Ευρωπαϊκά 
Βραβεία 
Ηλεκτρονική
ς 
Διακυβέρνη
σης 

"Themis" 
Forum 

Το Themis είναι ένας 
ηλεκτρονικός χώρος 
συζητήσεων για 
σχεδιασμό νόμων, το 
οποίο δίνει στους 
ανθρώπους τη 
δυνατότητα να 
εμπλακούν στη 
διαδικασία της 
διάρθρωσης των 
νόμων, να μάθουν 
τους λειτουργικούς 
μηχανισμούς που 
υπάρχουν στη 
διαδικασία 
διάρθρωσης του 
νόμου και να 
εξασφαλίσουν ότι οι 
φωνές τους θα 
ακουστούν. 

Παροχή 
Πληροφόρησης, 
Διαβούλευση, 
Σφυγμομετρήσεις 

Εθνικό  http://www.lc.
ee/themis/ Δ/Α Σε λειτουργία 

Εθνική 
χρηματοδότ
ηση και 
Ιδιωτική 
χρηματοδότ
ηση  

Εσθονία Εσθονικά Ναι 

Καταγραφή 
σε 
ερευνητικά 
έργα, 
διαγωνισμο
ύς, βάσεις 
δεδομένων, 
κλπ. 

Ευρωπαϊκά 
Βραβεία 
Ηλεκτρονική
ς 
Διακυβέρνη
σης 
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Desirs d' 
avenir - 
Segolene 
Royal 

Η επίσημη ιστοσελίδα 
της Segolene Royal 
περιλαμβάνει δύο 
χώρους συζητήσεων 
και συμμετοχικές 
συζητήσεις σε 
διάφορα θέματα. 
Υπάρχει επίσης ένα 
διαδικτυακό ιστολόγιο 
από την Royal και ένα 
σύστημα 
ηλεκτρονικών 
αιτήσεων για τους 
πολίτες. Η ιστοσελίδα 
συμπεριλαμβάνει 
οπτικοακουστικό 
υλικό, διαδικτυακές 
συνεντεύξεις και οι 
επίσημες απόψεις της 
Royal.  

Ομιλίες Εθνικό 
http://www.de
sirsdavenir.c
om/

Δ/Α Σε λειτουργία Δ/Α Γαλλία Γαλλικά Ναι Διαδικτυακή 
αναζήτηση 

Αναζήτηση 
μέσω 
διαδικτύου 

in.gr e-
debate 

Κάθε εβδομάδα 2 
υποψήφιοι πολιτικοί 
από τα δύο 
μεγαλύτερα κόμματα 
στην Ελλάδα 
απαντάνε σε 
ερωτήσεις πολιτών. 

Ομιλίες Εθνικό http://www.in.
gr/debate/

6 Σεπτεμβρίου 
2007 

14 
Σεπτεμβρίου 
2007 

Ιδιωτική 
χρηματοδότ
ηση 

Ελλάδα Ελληνικά Ναι Διαδικτυακή 
αναζήτηση 

Αναζήτηση 
μέσω 
διαδικτύου 

Papandreo
u.gr 

Ιστοσελίδα πολιτικού. 
Οι χρήστες μπορούν 
να πληροφορούνται 
και να προσθέτουν 
σχόλια σε 
συγκεκριμένα θέματα 
που θέτει ο πολιτικός.  

Παροχή 
Πληροφόρησης, 
Ομιλίες 

Εθνικό http://www.pa
pandreou.gr Δ/Α Σε λειτουργία 

Ιδιωτική 
χρηματοδότ
ηση 

Ελλάδα Ελληνικά Ναι Διαδικτυακή 
αναζήτηση 

Αναζήτηση 
μέσω 
διαδικτύου 
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re-public 

Το Re-Public είναι ένα 
διαδικτυακό 
ημερολόγιο το οποίο 
εστιάζει σε 
καινοτομικές 
βελτιώσεις στη 
σύγχρονη πολιτική 
θεωρία και άσκηση. 
Φιλοδοξεί να 
συμμετάσχει στη 
διαδικασία της 
επαναφαντασίωσης 
της δημοκρατίας, το 
οποίο ευρέως 
συλλαμβάνεται ότι 
αναφέρεται στην 
πληθώρα των 
πρακτικών που 
διαμορφώνουν την 
καθημερινή ζωή.  Οι 
συντελεστές δε θα 
προσπαθήσουν να 
επιβάλουν τα 
επιχειρήματά τους, 
μόνο θα παρέχουν 
πρωτότυπες, 
δημιουργικές απόψεις 
για θέματα τα οποία 
είτε έχουν βιώσει είτε 
έχουν ερευνήσει. 
Είναι ακαδημαϊκοί, 
δημοσιογράφοι, 
καλλιτέχνες, 
συγγραφείς, πολιτικοί, 
και ενεργοί πολίτες 
που προέρχονται από 
σχεδόν όλο το 
πολιτικό φάσμα.   

Δημόσιος διάλογος Εθνικό 

http://www.re
-
public.gr/?cat
=8

Δ/Α Σε λειτουργία 
Ιδιωτική 
χρηματοδότ
ηση 

Ελλάδα Ελληνικά Ναι Διαδικτυακή 
αναζήτηση 

Αναζήτηση 
μέσω 
διαδικτύου 
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Senso@lter
nato

Το “Senso@lternato” 
είναι ένα καινοτομικό 
σύστημα το οποίο 
επιτρέπει σε κάθε 
πολίτη να ενημερωθεί 
μέσω μηνυμάτων 
ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου για τις 
εξελίξεις των 
νομοσχεδίων του 
Συμβουλίου και 
προσφέρει τη 
δυνατότητα να 
εισάγουν σχόλια ή να 
υποβάλλουν 
προτάσεις άμεσα 
σους Επιτρόπους που 
παρακολουθούν τα 
νομοσχέδια. 

Παροχή 
Πληροφόρησης, 
Συνεργατικά 
Περιβάλλοντα , 
Διαβούλευση, 
Μεσολάβηση 

Περιφερειακό http://www.cr
umbria.it/

1 Ιανουαρίου 
2004 Σε λειτουργία 

Περιφερειακ
ή 
χρηματοδότ
ηση  

Ιταλία Ιταλικά Ναι 

Καταγραφή 
σε 
ερευνητικά 
έργα, 
διαγωνισμο
ύς, βάσεις 
δεδομένων, 
κλπ. 

Ευρωπαϊκά 
Βραβεία 
Ηλεκτρονική
ς 
Διακυβέρνη
σης 

Northern 
Ireland 
Youth 
Forum 

Αυτή η ιστοσελίδα 
είναι μία συνεργασία 
μεταξύ της 
Ερευνητικής Ομάδας 
Ηλεκτρονικής 
Διαβούλευσης στο 
Πανεπιστήμιο του 
Queen, Belfast και 
στο Νεανικό Φόρουμ 
της Βόρειας 
Ιρλανδίας.  

Διαβούλευση, 
Σφυγμομετρήσεις Περιφερειακό 

http://youth.e
-
consultation.
org/mwiki/ind
ex.php/Main_
Page

Δ/Α Σε λειτουργία Δ/Α Ηνωμένο 
Βασίλειο  Αγγλικά Όχι Διαδικτυακή 

αναζήτηση 

Αναζήτηση 
μέσω 
διαδικτύου 

e-
Consultant 

Τέσσερις διαδικτυακές 
διαβουλεύσεις εκ 
μέρους τεσσάρων 
διαφορετικών 
σωμάτων (δύο 
Σκωτσέζικες 
Κυβερνήσεις, δύο 
φιλανθρωπίες/ μη 
κυβερνητικές 
οργανώσεις)  

Διαβούλευση Εθνικό 
http://e-
consultant.or
g.uk/

1 Μαΐου 2000 1 Οκτωβρίου 
2001 

Εθνική 
χρηματοδότ
ηση και 
Ιδιωτική 
χρηματοδότ
ηση  

Σκωτία  Αγγλικά Ναι Διαδικτυακή 
αναζήτηση 

Αναζήτηση 
μέσω 
διαδικτύου 
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Knivsta.Nu 
ÖppetForu
m 

Το Knivsta.Nu είναι 
ένα ασυνήθιστο 
πολιτικό κόμμα σε 
σχέση με τα 
Σκωτσέζικα πρότυπα. 
Μέσα από ένα απλό, 
φιλικό στο χρήστη 
εργαλείο που ανήκει 
στις Τεχνολογίες 
Πληροφοριών (ΙΤ), 
βοηθάει στον 
καθορισμό της 
ατζέντας του δήμου, 
στη δημιουργία και 
στην εφαρμογή 
πολιτικής για το δήμο, 
και δρα ως ένας νέος 
τύπος πολιτικού 
κόμματος χωρίς τους 
παραδοσιακούς 
αριστερό-δεξιούς 
δεσμούς. Με τις 4 
έδρες του στο 
Συμβούλιο (από 31 σε 
σύνολο), έχει αρχίσει 
να καθιδρύει, με ένα 
εργαλείο Τεχνολογίας 
Πληροφοριών που 
προωθεί την 
ηλεκτρονική 
δημοκρατία, και να 
ελέγχει μοναδικά την 
πολιτική του δήμου. 

Ομιλίες, 
Διαβούλευση Εθνικό http://www.kn

ivsta.nu/ Δ/Α Σε λειτουργία Δ/Α Σουηδία Σουηδικά Όχι 

Καταγραφή 
σε 
ερευνητικά 
έργα, 
διαγωνισμο
ύς, βάσεις 
δεδομένων, 
κλπ. 

Βραβεία 
Στοκχόλμης 

Parliament 
Live 

Βίντεο και ήχος 
μεταφέρουν ζωντανή 
και αρχειοθετημένη 
κάλυψη όλων των 
Κοινοβουλευτικών 
διαδικασιών του 
Ηνωμένου Βασιλείου 
που λαμβάνουν μέρος 
δημόσια, όπως 
συζητήσεις και 
συναντήσεις των 

Παροχή 
Πληροφόρησης  Εθνικό 

http://www.pa
rliamentlive.t
v

Δ/Α Σε λειτουργία 
Εθνική 
χρηματοδότ
ηση 

Ηνωμένο 
Βασίλειο Αγγλικά Ναι Διαδικτυακή 

αναζήτηση 

Αναζήτηση 
μέσω 
διαδικτύου 
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Επιτροπών και των 
δύο Οίκων. Το υλικό 
έπειτα διατίθεται από 
ένα αρχείο κατόπιν 
παραγγελίας για 28 
μέρες.     

HeadsUp 

Το HeadsUp φιλοξενεί 
ένα διαδικτυακό χώρο 
για συζητήσεις για 
άτομα κάτω των 18 
ετών για να 
μοιράζονται τις 
απόψεις του στα 
πολιτικά θέματα και 
γεγονότα. Μέσα από 
τους χώρους 
συζητήσεων, το 
HeadsUp αποσκοπεί 
στο να χτίσει τα 
επίπεδα πολιτικής 
συνειδητοποίησης και 
της συμμετοχής των 
νέων ώστε να 
μπορέσουν να 
παίξουν έναν 
αποτελεσματικό ρόλο 
στη δημοκρατική 
διαδικασία που θα 
επηρεάσει τη ζωή 
τους.   
Το HeadsUp είναι 
επίσης ένας χώρος 
που μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν οι 
πολιτικοί για να 
συζητάνε με νέους 
ανθρώπους και να 
μαθαίνουν τις ιδέες 
τους, τις εμπειρίες τις 
και τις απόψεις τους.  

Δημόσιος διάλογος Εθνικό 

http://www.be
ingheard.org.
uk/content/de
fault.asp?pag
e=s1

2005 Δ/Α Δ/Α Ηνωμένο 
Βασίλειο Αγγλικά Όχι Διαδικτυακή 

αναζήτηση 

Αναζήτηση 
μέσω 
διαδικτύου 

Scottish 
Governmen
t 

Παροχή 
πληροφοριών και 
ανάδραση σε 
διαβουλεύσεις μέσω 

Παροχή 
Πληροφόρησης, 
Διαβούλευση 

Περιφερειακό 

http://www.sc
otland.gov.uk
/Consultation
s/About

2002 Σε λειτουργία Δ/Α Ηνωμένο 
Βασίλειο Αγγλικά Ναι Διαδικτυακή 

αναζήτηση 

Αναζήτηση 
μέσω 
διαδικτύου 
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ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου ή μίας 
διαδικτυακής φόρμας. 

Environmen
t Agency 

Παροχή 
Πληροφόρησης και 
διαβουλεύσεις  

Παροχή 
Πληροφόρησης, 
Διαβούλευση 

Περιφερειακό  

http://www.en
vironment-
agency.gov.u
k/yourenv/co
nsultations/

Δ/Α Σε λειτουργία Δ/Α Ηνωμένο 
Βασίλειο Αγγλικά Ναι 

Καταγραφή 
σε 
ερευνητικά 
έργα, 
διαγωνισμο
ύς, βάσεις 
δεδομένων, 
κλπ. 

Βρετανικά 
Εθνικά 
Βραβεία 
Ηλεκτρονική
ς 
Διακυβέρνη
σης 

Rural 
Community 
Gateway 

 - Παροχή 
αμερόληπτων 
ειδήσεων και 
πληροφοριών 
σχετικών με τις 
αστικές κοινότητες της 
Σκωτίας 
 - Παροχή 
δυνατότητας για να 
μοιράζονται οι πολίτες 
τις απόψεις τους και 
να δικτυώνονται με 
άλλους επί τις αστικές 
κοινότητες της 
Σκωτίας.  
 - Παροχή της 
ευκαιρίας να 
μοιράζονται οι πολίτες 
τις ιστορίες τους και 
να γιορτάζουν τα 
επιτεύγματά τους. 

Παροχή 
Πληροφόρησης, 
Διαβούλευση, 
Δημόσιος διάλογος, 
Σφυγμομετρήσεις 

Περιφερειακό 

http://www.ru
ralgateway.or
g.uk/index.ht
ml

Μάρτιος 2003 Σε λειτουργία Δ/Α Ηνωμένο 
Βασίλειο Αγγλικά Ναι 

Καταγραφή 
σε 
ερευνητικά 
έργα, 
διαγωνισμο
ύς, βάσεις 
δεδομένων, 
κλπ. 

Βρετανικά 
Εθνικά 
Βραβεία 
Ηλεκτρονική
ς 
Διακυβέρνη
σης 

Deutscher 
Bundestag 
Petition 

Οι πολίτες μπορούν 
να συμμετέχουν σε 
ηλεκτρονικές αιτήσεις. 

Εκστρατείες  Εθνικό 
https://epetiti
onen.bundest
ag.de/

Δ/Α Σε λειτουργία Δ/Α Γερμανία Γερμανικ
ά Ναι Διαδικτυακή 

αναζήτηση 

Αναζήτηση 
μέσω 
διαδικτύου 
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TELL 
PARLIAME
NT 

Διαδικτυακές 
διαβουλεύσεις εκ 
μέρους των 
Κοινοβουλευτικών 
Επιλεκτικών 
Επιτροπών. Οι 
πολίτες 
χρησιμοποιούν τους 
διαδικτυακούς 
χώρους συζήτησης 
για να προβάλουν 
θέματα, να 
απαντήσουν σε 
απόψεις που 
εκφράζονται από 
άλλους και να θέσουν 
ερωτήσεις σχετικά με 
τις έρευνες.  

Ομιλίες, Παροχή 
Πληροφόρησης, 
Διαβούλευση 

Εθνικό 
http://www.tel
lparliament.n
et/

Μάρτιος 2004 26 Μαΐου 
2006 Δ/Α Ηνωμένο 

Βασίλειο Αγγλικά Ναι Διαδικτυακή 
αναζήτηση 

Αναζήτηση 
μέσω 
διαδικτύου 

Law 
Commissio
n - 
Reforming 
the law 

Διαδικτυακός χώρος 
συζητήσεων και 
διαβουλεύσεων για τη 
συμμετοχή των 
πολιτών στην 
αναδιάρθρωση του 
νόμου. 

Διαβούλευση Εθνικό 
http://forum.l
awcom.gov.u
k/ 

Φεβρουάριος 
2007 

30 Μαρτίου 
2007 Δ/Α Ηνωμένο 

Βασίλειο Αγγλικά Ναι Διαδικτυακή 
αναζήτηση 

Αναζήτηση 
μέσω 
διαδικτύου 

E-
Democracy.
Org Local 
Issues 
Forums 

Διαδικτυακό δίκτυο με 
χώρους συζητήσεων 
για τοπικά θέματα στις 
Ηνωμένες Πολιτείες 
της Αμερικής, στο 
Ηνωμένο Βασίλειο και 
στη Νέα Ζηλανδία.  

Διαβούλευση, 
Συνεργατικά 
Περιβάλλοντα   

Τοπικό 

http://forums.
e-
democracy.or
g/ 

Δ/Α Σε λειτουργία 
Ιδιωτική 
χρηματοδότ
ηση 

Ηνωμένο 
Βασίλειο, 
ΗΠΑ, 
Νέα 
Ζηλανδία 

Αγγλικά Ναι Διαδικτυακή 
αναζήτηση 

Αναζήτηση 
μέσω 
διαδικτύου 

Royal 
Borough of 
Kingston e-
Petitions 

Υπηρεσία 
διαδικτυακής 
υποβολής αιτήσεων 
όπου θέματα 
δημόσιου 
ενδιαφέροντος 
συζητιούνται, 
επιτρέποντας στους 
Συμβούλους να 
σκεφτούν την ανάγκη 
για αλλαγή είτε μέσα 

Εκστρατείες  Εθνικό 

http://e-
petitions.king
ston.gov.uk/li
st_petitions.a
sp

Δ/Α Σε λειτουργία Δ/Α Ηνωμένο 
Βασίλειο Αγγλικά Ναι Διαδικτυακή 

αναζήτηση 

Αναζήτηση 
μέσω 
διαδικτύου 
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στην αρμόδια περιοχή 
τους είτε σε μία 
ευρύτερη κλίμακα.  

e-pnyka 

Ειδήσεις 
συναθροισμένες από 
διαφορετικές 
ιστοσελίδες, 
διαδικτυακά άρθρα, 
διαδικτυακές 
ψηφοφορίες 

Σφυγμομετρήσεις Εθνικό http://www.e-
pnyka.gr/ Μάρτιος 2008 Σε λειτουργία Δ/Α Ελλάδα Ελληνικά Ναι Διαδικτυακή 

αναζήτηση 

Αναζήτηση 
μέσω 
διαδικτύου 

BioTalk 

Μία πρωτοβουλία για 
συζήτηση για τους 
Εφήβους του 
Hamburg's σχετικά με 
τους κινδύνους και τα 
ρίσκα των γενετικά 
τροποποιημένων 
τροφίμων.  

Δημόσιος διάλογος Τοπικό http://www.bi
otalk.de/ Απρίλιος 2005 Μάρτιος 2006 

Εθνική 
χρηματοδότ
ηση  

Γερμανία Γερμανικ
ά Όχι Διαδικτυακή 

αναζήτηση 

Αναζήτηση 
μέσω 
διαδικτύου 

The 
Citizen's 
Forum 

Διαβουλεύσεις που 
αφορούν τις πολιτικές 
της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και 
συζητήσεις αναφορικά 
με τρέχουσα θέματα 
της ΕΕ έχουν 
αναρτηθεί για να 
εμπλέξουν τους 
Σλοβένους πολίτες, 
την κοινωνία των 
πολιτών και τους 
αντιπροσώπους στο 
Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο (MEPs) 
σε ένα διαδικτυακό 
διάλογο σχετικά με το 
μέλλον της Ευρώπης.  

Διαβούλευση, 
Ομιλίες Εθνικό 

www.e-
participacija.s
i

Απρίλιος 2006 Απρίλιος 2008 Δ/Α Σλοβενία Σλοβενικ
ά Ναι 

Καταγραφή 
σε 
ερευνητικά 
έργα, 
διαγωνισμο
ύς, βάσεις 
δεδομένων, 
κλπ. 

βάση 
δεδομένων 
της 
διαδικτυακής 
πύλης 
epractice.eu 
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Oberösterre
ich Land 

Η Ιστοσελίδα παρέχει 
πληροφορίες στους 
πολίτες σχετικά με 
τους αντιπροσώπους 
τους, τις αποφάσεις 
των συμβουλίων κλπ.  

Παροχή 
Πληροφόρησης Περιφερειακό 

http://www.la
nd-
oberoesterrei
ch.gv.at/cps/r
de/xchg/SID-
F1E1C772-
FE233277/oo
e/hs.xsl/4546
2_DEU_HTM
L.htm

Δ/Α Σε λειτουργία Δ/Α Αυστρία Γερμανικ
ά Ναι 

Καταγραφή 
σε 
ερευνητικά 
έργα, 
διαγωνισμο
ύς, βάσεις 
δεδομένων, 
κλπ. 

Ευρωπαϊκά 
Βραβεία 
Ηλεκτρονική
ς 
Διακυβέρνη
σης 

Sustainable 
Developme
nt 
Commissio
n 

Η Επιτροπή Βιώσιμης 
Ανάπτυξης είναι ο 
ανεξάρτητος φύλακας 
της Κυβέρνησης του 
Ηνωμένου Βασιλείου 
σε θέματα βιώσιμης 
ανάπτυξης. Μέσα από 
υπεράσπιση, 
συμβουλές και 
αξιολόγηση, βοηθάει 
στην τοποθέτηση της 
βιώσιμης ανάπτυξης 
στην καρδιά της 
Κυβερνητικής 
πολιτικής.   

Διαβούλευση Εθνικό 

http://www.sd
-
commission.
org.uk/pages/
sd_panel.htm
l

Σεπτέμβριος 
2006 Σε λειτουργία 

Εθνική 
χρηματοδότ
ηση  

Ηνωμένο 
Βασίλειο Αγγλικά Ναι Διαδικτυακή 

αναζήτηση 

Αναζήτηση 
μέσω 
διαδικτύου 

L'administra
tion se 
modernise  

Η Γαλλική Κυβέρνηση 
σχεδιάζει μείωση 
διοικητικών 
επιβαρύνσεων σε 
επιχειρήσεις και 
διοικήσεις. Έχει 
σχεδιάσει μία 
διαβούλευση για την 
αναζήτηση των 
απόψεων των 
επαγγελματιών για τη 
διοικητική 
απλοποίηση 
(διαδικτυακό 
ερωτηματολόγιο). 

Διαβούλευση  Εθνικό  

http://www.m
odernisation.
gouv.fr/consu
ltation/ 

Δ/Α Σε λειτουργία 
Εθνική 
χρηματοδότ
ηση  

Γαλλία  Γαλλικά Όχι Διαδικτυακή 
αναζήτηση 

Αναζήτηση 
μέσω 
διαδικτύου 
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Ola 
Lausanne 
Metamorph
ose 

Διαδικτυακές 
συζητήσεις και 
ψηφοφορίες για την 
πόλη Lausanne στην 
Ελβετία. Με τον 
τρόπο αυτό 
επιτρέπεται στους 
πολίτες να 
συμμετάσχουν στη 
διαδικασία 
ανοικοδόμησης της 
πόλης.   

Χωροταξία  Τοπικό  http://ola.laus
anne.ch/ Δ/Α Σε λειτουργία 

Τοπική 
χρηματοδότ
ηση  

Ελβετία  Γαλλικά  Ναι Διαδικτυακή 
αναζήτηση 

Αναζήτηση 
μέσω 
διαδικτύου 

Parlamento 
Vasco 

Μία πρωτοβουλία 
από το Βασκικό 
Κοινοβούλιο με 
σκοπό την παροχή 
πληροφοριών στους 
πολίτες σχετικά με 
τους νόμους και τις 
νομοθετικές 
διαδικασίες της 
περιφέρειας καθώς 
και τη διάδραση μαζί 
τους.  

Ομιλίες, Παροχή 
Πληροφόρησης Περιφερειακό 

http://www.pa
rlamento.eus
kadi.net/

Δ/Α Σε λειτουργία Δ/Α Ισπανία Βασκικά, 
Ισπανικά Ναι 

Καταγραφή 
σε 
ερευνητικά 
έργα, 
διαγωνισμο
ύς, βάσεις 
δεδομένων, 
κλπ. 

Ευρωπαϊκά 
Βραβεία 
Ηλεκτρονική
ς 
Διακυβέρνη
σης 

Participativ
e budget 
via internet 

Οι πολίτες μπορούν 
να ψηφίσουν για τον 
τρόπο με τον οποίο 
ένας συγκεκριμένος 
προϋπολογισμός θα 
χρησιμοποιηθεί για 
την ανάπτυξη της 
περιοχής. 

Χωροταξία Τοπικό 

http://www.za
ragoza.es/ciu
dad/presupu
estos-
participativos
/ 

31 Μαρτίου 
2006 Σε λειτουργία Δ/Α Ισπανία Ισπανικά Ναι Διαδικτυακή 

αναζήτηση 

Αναζήτηση 
μέσω 
διαδικτύου 

eParticpativ
e 
experiment 
analysing 
the project 
Gran Scala 

Μαθητές του 
Τμήματος των 
Οικονομικών στο 
Πανεπιστήμιο της 
Σαραγόσα μπορούν 
να ψηφίζουν σε 
διάφορα θέματα που 
αφορούν το έργο 
Gran Scala, όπως τα 
κόστη, τα οφέλη, οι 
ευκαιρίες και οι 
κίνδυνοι. 

Χωροταξία Εθνικό 

http://www.pl
ataformasinc.
es/index.php/
esl/Noticias/
Cinco-
universidade
s-espanolas-
desarrollan-
un-proyecto-
multidisciplin
ar-de-e-
participacion 

Δ/Α Σε λειτουργία Δ/Α Ισπανία Ισπανικά Όχι Διαδικτυακή 
αναζήτηση 

Αναζήτηση 
μέσω 
διαδικτύου 
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Bizkaimedia 

Η Bizkaimedia 
παρέχει σε όλους 
τους πολίτες 
πληροφορίες που 
παράγονται 
καθημερινά από την 
Περιφερειακή 
Κυβέρνηση, μέσα από 
το Διαδίκτυο. 

Παροχή 
Πληροφόρησης Περιφερειακό 

http://bizkaim
edia.bizkaia.
net/

1 Σεπτεμβρίου 
2003 Σε λειτουργία Δ/Α Ισπανία Βασκικά, 

Ισπανικά Ναι 

Καταγραφή 
σε 
ερευνητικά 
έργα, 
διαγωνισμο
ύς, βάσεις 
δεδομένων, 
κλπ. 

Ευρωπαϊκά 
Βραβεία 
Ηλεκτρονική
ς 
Διακυβέρνη
σης 

heel het 
dorp 
Zwaagwest
einde 

Το 2005, δόθηκαν σε 
50 νέους ανθρώπους 
στο Zwaagwesteinde 
κινητά τηλέφωνα 
υψηλής τεχνολογίας 
που συνεισφέρουν 
στην ανάπτυξη του 
οράματος και σχεδίου 
για το μέλλον του 
χωριού. Τους 
ενθάρρυναν να 
υποβάλλουν τις 
προτάσεις τους με 
φωτογραφίες και 
μικρής διάρκειας 
βίντεο, με επιπλέον 
επεξηγηματικά 
μηνύματα κειμένου 
στην ιστοσελίδα της 
κοινότητας. Το 
φθινόπωρο του 2006 
το δοκιμαστικό 
επεκτάθηκε για να 
συμπεριλάβει το 
διαδικτυακό 
καταιγισμό ιδεών 
χρησιμοποιώντας 
βοηθητικά εργαλεία 
της ιστοσελίδας 
κοινωνικής δικτύωσης 
www.hyves.nl, η 
οποία διαθέτει ένα 
web 2.0 εργαλείο 
(διαδικτυακή αποθήκη 
σκέψεων). 

Δημόσιος διάλογος, 
Χωροταξία Τοπικό 

www.heelhet
dorpzwaagw
esteinde.nl

2005 Δ/Α 
Ευρωπαϊκή 
χρηματοδότ
ηση 

Ολλανδία Δανέζικα Ναι Διαδικτυακή 
αναζήτηση 

Αναζήτηση 
μέσω 
διαδικτύου 
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busstop34 

Το Bus Stop 34 ήταν 
μια καινοτομική 
διαδικτυακή 
σαπουνόπερα 
γραμμένη από και για 
νέους ανθρώπους. Ο 
σκοπός της ήταν να 
αυξήσει την εμπλοκή 
των νέων στην τοπική 
δημοκρατία. 

Παροχή 
Πληροφόρησης, 
Συνεργατικά 
Περιβάλλοντα, 
Δημόσιος διάλογος  

Περιφερειακό  
 
www.busstop
39.co.uk  

1 Σεπτεμβρίου 
2007 1 Ιουνίου 2008 

Ευρωπαϊκή 
χρηματοδότ
ηση και 
τοπική 
χρηματοδότ
ηση  

Ηνωμένο 
Βασίλειο Αγγλικά Ναι Διαδικτυακή 

αναζήτηση 

Αναζήτηση 
μέσω 
διαδικτύου 
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Stadionbad 
Bremen 

Το Stadionbad είναι 
μία δημόσια πισίνα 
στη Βρέμη, Γερμανία. 
Το έργο υποστήριζε 
μία πολυμεσική 
διαβούλευση και 
επικοινωνιακή 
εμπειρία εμπλέκοντας 
την τοπική κοινωνία 
στον ολοκληρωτικό 
ανασχεδιασμό της 
πισίνας. Μία 
συγκεκριμένη 
ιστοσελίδα 
δημιουργήθηκε για να 
καλύψει όλες τις 
πληροφορίες για τη 
διαδικασία 
σχεδιασμού και τις 
συζητήσεις σχετικά με 
την πρόοδο. 
Πρόσφερε τακτικά 
διαδικτυακά 
ενημερωτικά δελτία, 
ένα διαδικτυακό χώρο 
συζητήσεων, μία 
φόρμα 
ενθαρρύνοντας τους 
χρήστες να ρωτάνε τη 
γνώμη των ειδικών 
στο διαδίκτυο και ένα 
διαδραστικό χάρτη, 
δείχνοντας τον 
ανασχεδιασμό της 
πισίνας, με επιπλέον 
τακτικές ανανεώσεις 
σε θέματα όπως ο 
σχεδιασμός, η υγιεινή 
και η κάλυψη από τα 
μέσα.    

Χωροταξία, 
Δημόσιος διάλογος, 
Μεσολάβηση 

Τοπικό 
http://www.st
adionbad.bre
men.de

Άνοιξη 2004 Δεκέμβριος 
2004 

Ευρωπαϊκή 
χρηματοδότ
ηση 

Γερμανία Γερμανικ
ά Ναι Διαδικτυακή 

αναζήτηση 

Αναζήτηση 
μέσω 
διαδικτύου 
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Stephaniqu
artier 
Bremen 

Το Ideenbörse 
Stephaniquartier 
Bremen 
(Stephaniquartier 
ανταλλαγές ιδεών) 
βρισκόταν στο 
διαδίκτυο από το 
τέλος του Μαΐου έως 
τις αρχές του Ιουλίου 
2006. Αυτό το 
συγκροτημένο 
φόρουμ συζητήσεων 
έδινε στους κατοίκους 
την ευκαιρία να 
εκφράζουν και να 
συζητούν τις ιδέες 
τους για τις 
προτεινόμενες 
εξελίξεις και να 
κάνουν περαιτέρω 
προτάσεις. Οι μέθοδοι 
παραδοσιακής 
επικοινωνίας, όπως 
τα φυλλάδια και οι 
αφίσες και οι πάγκοι 
με πληροφορίες στο 
δρόμο 
χρησιμοποιήθηκαν 
επίσης για να 
μαζέψουν τοπικές 
απόψεις. 
Περισσότερο από 50 
αξιοσημείωτες ιδέες 
υποβλήθηκαν.  

Χωροταξία Τοπικό 
www.stephan
iviertel.breme
n.de

Απρίλιος 2006 Ιούλιος 2006 
Ευρωπαϊκή 
χρηματοδότ
ηση 

Γερμανία Γερμανικ
ά Ναι Διαδικτυακή 

αναζήτηση 

Αναζήτηση 
μέσω 
διαδικτύου 

 157 

http://www.stephaniviertel.bremen.de/
http://www.stephaniviertel.bremen.de/
http://www.stephaniviertel.bremen.de/


Fatta 
Beslutet  

Οι μαθητές των 
σχολείων στη Σουηδία 
μαθαίνουν για την 
πραγματική 
δημοκρατία μέσα από 
ένα βασισμένο στο 
διαδίκτυο παιχνίδι. Το 
παιχνίδι δημοκρατίας 
Fatta Beslutet (Πάρε 
την Απόφαση) 
ξεκίνησε για μαθητές 
ηλικίας 13 έως 15 
ετών στο Δήμο του 
Härryda στις 25 
Σεπτεμβρίου 2007. Η 
ιστοσελίδα, εκτός από 
την παρουσίαση του 
παιχνιδιού της 
ηλεκτρονικής 
δημοκρατίας, εξηγεί 
την έννοια της 
δημοκρατίας, και 
παρουσιάζει 
συνεντεύξεις με 
μαθητές και τοπικούς 
πολιτικούς.   

Παροχή 
Πληροφόρησης, 
Συνεργατικά 
Περιβάλλοντα, 
Δημόσιος διάλογος  

Τοπικό 
http://fattabes
lutet.harryda.
se

25 
Σεπτεμβρίου 
2007 

Σε λειτουργία 
Ευρωπαϊκή 
χρηματοδότ
ηση 

Σουηδία Σουηδικά Ναι Διαδικτυακή 
αναζήτηση 

Αναζήτηση 
μέσω 
διαδικτύου 

Phare West 

Στην πρώτη φάση του 
έργου Phare West 
συμμετείχαν 
περισσότεροι από 
3,000 νέοι οι οποίοι 
εξέφρασαν τις 
απόψεις τους για τον 
τρόπο που πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί το 
ποσό του ενός 
εκατομμυρίου ευρώ 
για να γίνει πιο 
ελκυστική η 
περιφέρεια Phare 
West. Στη δεύτερη 
φάση του έργου 30 
νέοι επιστρατεύτηκαν 
για να πάρουν μέρος 

Χωροταξία Περιφερειακό 
http://www.ph
arewest.be/m
enu.htm 

2006 2007 
Ευρωπαϊκή 
χρηματοδότ
ηση 

Βέλγιο Δανέζικα Ναι Διαδικτυακή 
αναζήτηση 

Αναζήτηση 
μέσω 
διαδικτύου 
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σε ένα καταιγισμό 
ιδεών και για να 
προτείνουν το δικό 
τους μανιφέστο 
σχετικά με το μέλλον 
της Zuid-West-
Vlaanderen. Το 
μανιφέστο γράφτηκε 
με τη βοήθεια ενός 
βίκι (wiki). 

Parliament 
of Gernika-
Bizkaia 

Πληροφόρηση για 
θέματα που αφορούν 
την περιοχή Bizkaia 
στην Ισπανία.  

Παροχή 
Πληροφόρησης Περιφερειακό http://www.jjg

gbizkaia.net    1999 Σε λειτουργία Δ/Α Ισπανία Ισπανικά, 
Βασκικά Ναι  

Καταγραφή 
σε 
ερευνητικά 
έργα, 
διαγωνισμο
ύς, βάσεις 
δεδομένων, 
κλπ. 

Ευρωπαϊκά 
Βραβεία 
Ηλεκτρονική
ς 
Διακυβέρνη
σης 
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County of 
North 
Jutland  

Το όραμα του έργου 
είναι η δημιουργία 
μιας διαφανή 
δημόσιας διοίκησης 
στη Δανία μέχρι το 
2005. Η διαφάνεια θα 
ενεργοποιηθεί μέσα 
από την 
εκμετάλλευση των 
δυνατοτήτων των 
ψηφιακών μέσων να 
παρουσιάζουν 
πολύπλοκα δεδομένα 
με νέους τρόπους και 
οπτικοποιώντας 
παρουσιάσεις για 
αποφάσεις καθώς και 
παρέχοντας την 
επιλογή ψηφιακής 
επικοινωνίας μεταξύ 
πολιτών και πολιτικών 
στη διαδικασία 
δημιουργίας 
πολιτικής. Με αυτό 
τον τρόπο μία ενεργή 
δημοκρατία θα 
εγκαθιδρυθεί στο 
Διαδίκτυο έχοντας ως 
χαρακτηριστικά 
πολιτικές συζητήσεις, 
ψηφιακές δημόσιες 
συναντήσεις, και μία 
διορατικότητα στο 
υπόβαθρο της λήψης 
αποφάσεων μέσα 
από τρισδιάστατες 
παρουσιάσεις και από 
την επιλογή 
παρακολούθησης και 
καταγραφής της 
διαδικασίας εξέτασης 
κατά περίπτωση μέσα 
από το Διαδίκτυο.  

Ομιλίες Περιφερειακό 

http://www.rn
.dk/Regionen
/English/  (is 
the address 
for the 
democracy 
element) 
www.3d.nja.d
k (is the 
address for 
the 3D 
project)

Δ/Α Σε λειτουργία Δ/Α Δανία Δανέζικα Ναι 

Καταγραφή 
σε 
ερευνητικά 
έργα, 
διαγωνισμο
ύς, βάσεις 
δεδομένων, 
κλπ. 

Ευρωπαϊκά 
Βραβεία 
Ηλεκτρονική
ς 
Διακυβέρνη
σης 

 160 

http://www.nordpol.dk/
http://www.nordpol.dk/
http://www.nordpol.dk/
http://www.nordpol.dk/
http://www.nordpol.dk/
http://www.nordpol.dk/
http://www.nordpol.dk/
http://www.nordpol.dk/
http://www.nordpol.dk/
http://www.nordpol.dk/
http://www.nordpol.dk/
http://www.nordpol.dk/


Vaikuttamo 

Η ενεργή 
πολιτικοποίηση και η 
άσκηση επιρροής 
περιλαμβάνει 
διάφορες πτυχές που 
πρέπει να ληφθούν 
υπόψη σε συνδυασμό 
με τα μέσα για 
επιρροή που 
παρέχονται από τις 
δημοκρατικές 
διαδικασίες. Η 
άσκηση επιρροής 
μπορεί να επιτευχτεί 
μέσω ελεγχόμενης 
πίεσης προς τους 
αρμόδιους καθώς και 
με τη βοήθεια των 
μέσων μαζικής 
ενημέρωσης.  

Παροχή 
Πληροφόρησης, 
Συνεργατικά 
Περιβάλλοντα, 
Δημόσιος διάλογος  

Τοπικό http://www.va
ikuttamo.net 2001 Σε λειτουργία Δ/Α Φιλανδία Φινλανδι

κά Ναι 

Καταγραφή 
σε 
ερευνητικά 
έργα, 
διαγωνισμο
ύς, βάσεις 
δεδομένων, 
κλπ. 

Βραβεία 
Στοκχόλμης 

wakefield  

Η καινοτομία φέρει 
τους πολίτες ένα βήμα 
πιο κοντά σε θέματα 
που επηρεάζουν τις 
ζωές τους.  

Παροχή 
Πληροφόρησης Περιφερειακό 

http://www.w
akefield.gov.
uk/default.ht
m

Δ/Α Σε λειτουργία 
Εθνική 
χρηματοδότ
ηση 

Ηνωμένο 
Βασίλειο Αγγλικά Ναι 

Καταγραφή 
σε 
ερευνητικά 
έργα, 
διαγωνισμο
ύς, βάσεις 
δεδομένων, 
κλπ. 

Άλλο 
awards 

DEMOS 

Το Demos αποτελεί 
μια ομάδα 
διαμόρφωσης γνώμης 
για την "καθημερινή 
δημοκρατία". Ο 
σκοπός του είναι η 
επίτευξη της 
"καθημερινής 
δημοκρατίας" μέσα 
από τη συνεργασία με 
οργανισμούς, και 
υιοθέτηση του 
Demos, έτσι ώστε να  
πιο αποτελεσματικοί 
και έγκυροι. 

Δημόσιος διάλογος Εθνικό http://demos.
co.uk/ Ιούνιος 2006 Σε λειτουργία 

Ιδιωτική 
χρηματοδότ
ηση 

Ηνωμένο 
Βασίλειο Αγγλικά Ναι Διαδικτυακή 

αναζήτηση 

Αναζήτηση 
μέσω 
διαδικτύου 
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Dimos 
Agiou 
Stefanou 
Attikis 

Ο τοπικός δήμος 
Αγίου Στεφάνου 
ξεκίνησε την 
πρωτοβουλία με 
σκοπό να κρατήσει 
τους πολίτες 
πληροφορημένους σε 
τοπικά θέματα καθώς 
και να συμβάλλουν με 
τη γνώμη τους σε 
αυτά.   

Παροχή 
Πληροφόρησης, 
Διαβούλευση 

Τοπικό http://www.ag
stefanos.gr/ Δ/Α Σε λειτουργία Δ/Α Ελλάδα Ελληνικά Ναι Διαδικτυακή 

αναζήτηση 

Αναζήτηση 
μέσω 
διαδικτύου 

iVote.ch 

Η ιστοσελίδα παρέχει 
στους ψηφοφόρους 
όλες τις ιστοσελίδες 
που έχουν 
δημιουργηθεί από τα 
δημοψηφίσματα και 
τις καινοτομίες της 
Ελβετίας, και τα 
αρχειοθετεί μετά την 
ημερομηνία της 
ψηφοφορίας ώστε να 
τα διατηρήσει για την 
Ελβετική πολιτική 
ιστορία. 

Σφυγμομετρήσεις Εθνικό http://www.iv
ote.ch Δ/Α Σε λειτουργία Δ/Α Ελβετία Γερμανικ

ά Ναι 

Καταγραφή 
σε 
ερευνητικά 
έργα, 
διαγωνισμο
ύς, βάσεις 
δεδομένων, 
κλπ. 

βάση 
δεδομένων 
e-
participation.
net 

E-
konsultation
.de 

Η Γερμανική 
Κυβέρνηση θέλει να 
χρησιμοποιήσει το 
διαδίκτυο για να 
εμπλέξει τους 
ανθρώπους στις 
πολιτικές διαδικασίες. 
Οι χρήστες του e-
konsultation.de 
μπορούν να ψηφίζουν 
τις προασπίσεις που 
δημιουργήθηκαν στις 
δύο δημοσιεύσεις "E-
Partizipation"(Ηλεκτρο
νική Συμμετοχή) and 
"E-Inklusion", οι 
οποίες γράφτηκαν 
από το 
Ομοσπονδιακό 

Διαβούλευση, 
Εκστρατείες  Εθνικό 

http://www.e-
konsultation.
de

Δ/Α 30 Μαρτίου 
2008 

Εθνική 
χρηματοδότ
ηση 

Γερμανία Γερμανικ
ά Ναι 

Καταγραφή 
σε 
ερευνητικά 
έργα, 
διαγωνισμο
ύς, βάσεις 
δεδομένων, 
κλπ. 

βάση 
δεδομένων 
e-
participation.
net 
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Υπουργείο 
Εσωτερικών. Τα 
αποτελέσματα θα 
ληφθούν υπόψη στην 
ατζέντα της 
ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης της 
Γερμανικής 
Κυβέρνησης. 

ShoutOut 
11 million 

Η ιστοσελίδα είναι 
ένας χώρος όπου τα 
παιδιά έχουν το λόγο 
και μπορούν να 
συζητήσουν τα σχέδια 
του Επιτρόπου για 
τον επόμενο χρόνο.  

Σφυγμομετρήσεις, 
Διαβούλευση, 
Δημόσιος διάλογος 

Εθνικό 
http://shoutou
t.11million.or
g.uk/ 

Δ/Α Σε λειτουργία 
Ιδιωτική 
χρηματοδότ
ηση  

Ηνωμένο 
Βασίλειο Αγγλικά Ναι 

Καταγραφή 
σε 
ερευνητικά 
έργα, 
διαγωνισμο
ύς, βάσεις 
δεδομένων, 
κλπ. 

βάση 
δεδομένων 
e-
participation.
net 

Generation
xperience 

Ένα ιστολόγιο 
(weblog) 
κατασκευάστηκε από 
το Τμήμα Εργασίας 
και Συντάξεων στο 
Ηνωμένο Βασίλειο. Η 
ιστοσελίδα έχει 
κατασκευαστεί για να 
δώσει στους 
ανθρώπους που είναι 
άνω των 50 ετών, την 
ευκαιρία να μιλήσουν 
στους κυβερνητικούς 
εκπροσώπους για 
θέματα τα οποία τους 
ενδιαφέρουν.  

Ομιλίες Εθνικό 
http://www.ge
nerationxperi
ence.net/

Δ/Α Μάιος 2008 
Εθνική 
χρηματοδότ
ηση 

Ηνωμένο 
Βασίλειο Αγγλικά Όχι 

Καταγραφή 
σε 
ερευνητικά 
έργα, 
διαγωνισμο
ύς, βάσεις 
δεδομένων, 
κλπ. 

βάση 
δεδομένων 
e-
participation.
net 

neXTvote.d
e 

Στο neXTvote.de νέοι 
άνθρωποι μπορούν 
να βρουν 
πληροφορίες για 
κομματικά 
προγράμματα, για 
τους υποψηφίους και 
για το πώς να 
δώσουν την ψήφο 
τους στις εκλογές της 
Κάτω Σαξονίας.  

Παροχή 
Πληροφόρησης, 
Συνεργατικά 
Περιβάλλοντα, 
Δημόσιος διάλογος  

Περιφερειακό http://www.ne
xtvote.de/ Δ/Α Σε λειτουργία Δ/Α Γερμανία Γερμανικ

ά Ναι 

Καταγραφή 
σε 
ερευνητικά 
έργα, 
διαγωνισμο
ύς, βάσεις 
δεδομένων, 
κλπ. 

βάση 
δεδομένων 
e-
participation.
net 
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Die 
Gesellschaf
ter 

Συμμετοχή στις 
συζητήσεις, στη 
διαδικτυακή δικτύωση 
και στην εμπλοκή της 
Γερμανικής κοινωνίας 
των πολιτών.  

Συνεργατικά 
Περιβάλλοντα, 
Δημόσιος διάλογος 

Εθνικό http://diegese
llschafter.de/ Δ/Α Σε λειτουργία Δ/Α Γερμανία Γερμανικ

ά Ναι 

Καταγραφή 
σε 
ερευνητικά 
έργα, 
διαγωνισμο
ύς, βάσεις 
δεδομένων, 
κλπ. 

βάση 
δεδομένων 
e-
participation.
net 

maPolitique 

Η πρωτοβουλία 
παρέχει στα μέλη της 
και στο ευρύτερο 
κοινό ραγδαίες, 
υψηλής ποιότητας 
πληροφορίες και 
ανάλυση για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση 
καθώς και την ατζέντα 
της παγκόσμιας 
πολιτικής. Έχει ως 
σκοπό την προώθηση 
ενός ισορροπημένου 
διαλόγου μεταξύ των 
διαφορετικών 
εκλογικών 
περιφερειών της 
αρμοδιότητάς του, 
μετρώντας όλες τις 
πτυχές της 
οικονομίας. 

Εκστρατείες Εθνικό http://www.m
apolitique.be/

2007 (πριν τις 
Βελγικές 
νομοθετικές 
εκλογές)  

Σε λειτουργία 
Ιδιωτική 
χρηματοδότ
ηση  

Βέλγιο Γαλλικά Ναι 

Καταγραφή 
σε 
ερευνητικά 
έργα, 
διαγωνισμο
ύς, βάσεις 
δεδομένων, 
κλπ. 

βάση 
δεδομένων 
e-
participation.
net 

Politix.nl 

Το Politix.nl είναι μία 
ιστοσελίδα που 
ανιχνεύει τη 
συμπεριφορά 
ψηφοφορίας για τα 
πολιτικά κόμματα στο 
Ολλανδικό Εθνικό 
Κοινοβούλιο. Η 
ιστοσελίδα επιτρέπει 
στους επισκέπτες να 
συζητήσουν και να 
ψηφίσουν για τους 
προτεινόμενους 
νόμους και 
τροποποιήσεις.  

Δημόσιος διάλογος, 
Σφυγμομετρήσεις Εθνικό http://www.po

litix.nl/ Δ/Α Σε λειτουργία 
Ιδιωτική 
χρηματοδότ
ηση  

Ολλανδία Δανέζικα Ναι 

Καταγραφή 
σε 
ερευνητικά 
έργα, 
διαγωνισμο
ύς, βάσεις 
δεδομένων, 
κλπ. 

βάση 
δεδομένων 
e-
participation.
net 
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Familiensta
dt 
Dortmund 

Η τοπική διοίκηση έχει 
εισαγάγει οδηγίες για 
την οικογενειακή 
πολιτική, οι οποίες 
μπορούν να 
συζητηθούν στο 
συγκροτημένο 
διαδικτυακό χώρο 
συζητήσεων 
Familienstadt 
Dortmund για περίοδο 
3 εβδομάδων.  

Διαβούλευση  Τοπικό 
http://familien
stadt.dortmu
nd.de/

21 Μαΐου 
2007 

10 Ιουνίου 
2007 Δ/Α Γερμανία Γερμανικ

ά Ναι 

Καταγραφή 
σε 
ερευνητικά 
έργα, 
διαγωνισμο
ύς, βάσεις 
δεδομένων, 
κλπ. 

βάση 
δεδομένων 
e-
participation.
net 

OnCom 
Online 
Communitie
s 

Ανεξάρτητο κοινοτικό 
δίκτυο δεκατριών 
διαδικτυακών πυλών 
στο Richmond upon 
Thames. Όλες οι 
διαδικτυακές πύλες 
προσφέρουν εκλογικά 
έργα, δημοσιογραφία 
των πολιτών και 
διαδικτυακές 
καμπάνιες. 

Διαβούλευση, 
Εκστρατείες Περιφερειακό http://www.on

com.org.uk/ Δ/Α Σε λειτουργία 
Εθελοντική 
χρηματοδότ
ηση 

Ηνωμένο 
Βασίλειο Αγγλικά Ναι 

Καταγραφή 
σε 
ερευνητικά 
έργα, 
διαγωνισμο
ύς, βάσεις 
δεδομένων, 
κλπ. 

βάση 
δεδομένων 
e-
participation.
net 

Landschafts
rahmenplan 
Verder 

Δημόσια διαδικασία 
ηλεκτρονικής 
συμμετοχής για το 
Σχέδιο 
Μοντελοποίησης του 
Χώρου της διοικητικής 
περιοχής του Verden 
(Aller). Οι πολίτες 
μπορούν να εισάγουν 
σχόλια στις 
διαφορετικές 
σχεδιασμένες δράσεις 
τα οποία θα ληφθούν 
υπόψη από την 
τοπική διοίκηση.  

Χωροταξία Τοπικό 

http://www.en
tera-
online.com/0
13_verden/

Δ/Α Σε λειτουργία Δ/Α Γερμανία Γερμανικ
ά Ναι 

Καταγραφή 
σε 
ερευνητικά 
έργα, 
διαγωνισμο
ύς, βάσεις 
δεδομένων, 
κλπ. 

βάση 
δεδομένων 
e-
participation.
net 
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Demokratie
Online.de 

Στο 
DemokratieOnline.de, 
εγγεγραμμένοι 
χρήστες μπορούν να 
αναπτύσσουν και να 
δημοσιεύουν 
πολιτικές έννοιες και 
να συζητούν τις ιδέες 
τους με άλλους 
χρήστες. Η ιστοσελίδα 
επίσης παρέχει ένα 
χώρο για υπογραφή 
ηλεκτρονικών 
αιτήσεων. 

Δημόσιος διάλογος, 
Εκστρατείες  Εθνικό 

http://www.de
mokratieonlin
e.de

Δ/Α Σε λειτουργία Δ/Α Γερμανία Γερμανικ
ά Ναι 

Καταγραφή 
σε 
ερευνητικά 
έργα, 
διαγωνισμο
ύς, βάσεις 
δεδομένων, 
κλπ. 

βάση 
δεδομένων 
e-
participation.
net 

Kinder 
Kurier 

Το Kinder Kurier 
(Childrens Courier - 
Αγγελιοφόρος 
Παιδιών) είναι μία 
διαδικτυακή πύλη με 
ειδήσεις για παιδιά και 
εφήβους μεταξύ των 
δέκα και δεκαέξι ετών. 
Το ιστολόγιο (weblog) 
ασχολείται με 
πολιτική, κουλτούρα 
και αθλητισμό, 
προσφέρονται 
γεγονότα και βασικές 
πληροφορίες. Τα 
παιδιά μπορούν να 
συμμετέχουν μέσα 
από τις δικές τους 
εισαγωγές υλικού, 
μέσα από σχόλια και 
ηλεκτρονικά μηνύματα 
ταχυδρομείου.  

Παροχή 
Πληροφόρησης, 
Συνεργατικά 
Περιβάλλοντα, 
Δημόσιος διάλογος  

Εθνικό 
http://derkind
erkurier.word
press.com/

Δ/Α Σε λειτουργία 
Ιδιωτική 
χρηματοδότ
ηση  

Γερμανία Γερμανικ
ά Ναι 

Καταγραφή 
σε 
ερευνητικά 
έργα, 
διαγωνισμο
ύς, βάσεις 
δεδομένων, 
κλπ. 

βάση 
δεδομένων 
e-
participation.
net 
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Programmw
erkstatt 
SPD 

Το 
Programmwerkstatt 
του Γερμανικού 
κόμματος SPD 
παρουσιάζει τις πιο 
σημαντικές δηλώσεις 
του προγράμματος 
σχεδίου τους 
διαδικτυακά. Οι 
χρήστες μπορούν να 
βαθμολογούν τις 
δηλώσεις καθώς και 
να εκφράζουν τις 
δικές τους ιδέες. Το 
Γερμανικό κόμμα SPD 
έχει ως στόχο να 
λάβει μία γενική 
εικόνα για το τι 
περιμένουν οι 
ψηφοφόροι από ένα 
σοσιαλο-δημοκρατικό 
κόμμα και υπόσχεται 
να χρησιμοποιήσει τα 
αποτελέσματα για το 
δικό τους πολιτικό 
πρόγραμμα.  

Παροχή 
Πληροφόρησης, 
Δημόσιος διάλογος 

Εθνικό 
http://www.pr
ogrammwerk
statt.spd.de/

Δ/Α Σε λειτουργία Δ/Α Γερμανία Γερμανικ
ά Ναι 

Καταγραφή 
σε 
ερευνητικά 
έργα, 
διαγωνισμο
ύς, βάσεις 
δεδομένων, 
κλπ. 

βάση 
δεδομένων 
e-
participation.
net 

Burgerforen 
Oberhause
n-
Rheinhause
n 

Πλατφόρμα 
συζητήσεων από το 
δήμο του 
Oberhausen- 
Rheinhausen. Ο 
δήμος προσφέρει στο 
χρήστη ένα κλειστό 
χώρο συζητήσεων 
(απαιτώντας εγγραφή 
του χρήστη αρχικά) 
και ένα ανοιχτό χώρο 
συζητήσεων. 

Δημόσιος Διάλογος Τοπικό 

http://www.ob
erhausen-
rheinhausen.
de/113.0.html

Δ/Α Σε λειτουργία Δ/Α Γερμανία Γερμανικ
ά Όχι 

Καταγραφή 
σε 
ερευνητικά 
έργα, 
διαγωνισμο
ύς, βάσεις 
δεδομένων, 
κλπ. 

βάση 
δεδομένων 
e-
participation.
net 
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Stadtforum 
Ludwigsfeld
e 

Η ιστοσελίδα της 
πόλης του 
Ludwigsfelde παρέχει 
στους πολίτες της 
πολλαπλούς χώρους 
συζητήσεων (μεταξύ 
των άλλων, κι ένα 
χώρο συζητήσεων με 
το Δήμαρχο, που 
ονομάζεται 
"Ερωτήσεις στο 
Δήμαρχο"). Οι πολίτες 
μπορούν να 
επιλέξουν οι ίδιοι τα 
θέματα στο χώρο 
συζητήσεων καθώς 
και να 
παρακολουθούν τα 
θέματα τα οποία 
έχουν ήδη συζητηθεί.  

Δημόσιος διάλογος Τοπικό 
http://www.fo
rum.ludwigsf
elde.de/

Δ/Α Σε λειτουργία Δ/Α Γερμανία Γερμανικ
ά Ναι 

Καταγραφή 
σε 
ερευνητικά 
έργα, 
διαγωνισμο
ύς, βάσεις 
δεδομένων, 
κλπ. 

βάση 
δεδομένων 
e-
participation.
net 

Kandidaten
watch 

Η ιστοσελίδα 
"Kandidatenwatch" 
παρέχει μία 
πλατφόρμα για τους 
υποψηφίους του 
Landtag στο 
Bundesland όπου 
επέρχονται εκλογές, 
ώστε να 
παρουσιάσουν τους 
εαυτούς τους. Παρέχει 
στους ψηφοφόρους 
τη δυνατότητα να 
θέτουν ερωτήσεις 
διαδικτυακά στον 
προσωπικό χώρο 
συζήτησης κάθε 
υποψηφίου.  

Εκστρατείες Περιφερειακό 
http://www.ka
ndidatenwatc
h.de/

Δ/Α Σε λειτουργία Δ/Α Γερμανία Γερμανικ
ά Όχι 

Καταγραφή 
σε 
ερευνητικά 
έργα, 
διαγωνισμο
ύς, βάσεις 
δεδομένων, 
κλπ. 

βάση 
δεδομένων 
e-
participation.
net 

 168 

http://www.forum.ludwigsfelde.de/
http://www.forum.ludwigsfelde.de/
http://www.forum.ludwigsfelde.de/
http://www.kandidatenwatch.de/
http://www.kandidatenwatch.de/
http://www.kandidatenwatch.de/


Freie 
Demokratis
che Partei 
(FDP) 

Η ιστοσελίδα του 
Γερμανικού 
Ελεύθερου 
Δημοκρατικού 
Κόμματος (FDP) είναι 
συνδεδεμένη με τα 
διάφορα 
παραρτήματα του 
κόμματος και 
προσφέρει στους 
χρήστες μία 
"φιλελεύθερη 
πλατφόρμα 
επικοινωνίας" όπου 
μπορούν να συζητούν 
ποικίλα πολιτικά 
θέματα. 

Δημόσιος διάλογος Εθνικό 

http://forum.f
dp-
bundesverba
nd.de/index.p
hp?22

Δ/Α Σε λειτουργία Δ/Α Γερμανία Γερμανικ
ά Όχι 

Καταγραφή 
σε 
ερευνητικά 
έργα, 
διαγωνισμο
ύς, βάσεις 
δεδομένων, 
κλπ. 

βάση 
δεδομένων 
e-
participation.
net 

Berlin.de 

Στο χώρο 
συζητήσεων του 
Berlin.de, ο χρήστης 
μπορεί να συζητήσει 
και να σχολιάσει 
συγκεκριμένα θέματα 
που σχετίζονται με 
την πόλη του 
Βερολίνου. 

Δημόσιος διάλογος Τοπικό 

http://www.be
rlin.de/forum/
viewforum.ph
p?f=2

Δ/Α Σε λειτουργία Δ/Α Γερμανία Γερμανικ
ά Ναι 

Καταγραφή 
σε 
ερευνητικά 
έργα, 
διαγωνισμο
ύς, βάσεις 
δεδομένων, 
κλπ. 

βάση 
δεδομένων 
e-
participation.
net 

Young 
London 
Teens 

Στην ιστοσελίδα 
"Young London 
Teens" οι πολίτες 
μπορούν να 
δημοσιοποιούν τις 
σκέψεις τους, τις ιδέες 
τους και τις απόψεις 
του για την ανάπτυξη 
του Λονδίνου, 
γράφοντας άμεσα στο 
Δήμαρχο. Το 
κυρίαρχο δείγμα στο 
οποίο στοχεύει η 
ιστοσελίδα είναι η 
νεολαία. 

Παροχή 
Πληροφόρησης, 
Συνεργατικά 
Περιβάλλοντα, 
Δημόσιος διάλογος  

Τοπικό 

http://www.lo
ndon.gov.uk/
young-
london/teens/
feedback/ind
ex.jsp

Δ/Α Σε λειτουργία Δ/Α Ηνωμένο 
Βασίλειο Αγγλικά Όχι 

Καταγραφή 
σε 
ερευνητικά 
έργα, 
διαγωνισμο
ύς, βάσεις 
δεδομένων, 
κλπ. 

βάση 
δεδομένων 
e-
participation.
net 
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Surrey 
County 
Council 

Ένα τοπικό έργο από 
το Δημοτικό 
Συμβούλιο του Surrey 
το οποίο 
επικεντρώνεται στην 
παροχή πληροφοριών 
και σε ηλεκτρονικές 
διαβουλεύσεις. 
Αρχικά, οι 
διαβουλεύσεις 
ταξινομούνται σε 
αυτές που βρίσκονται 
σε λειτουργία και σε 
αυτές που έχουν 
ολοκληρωθεί. Οι 
διαβουλεύσεις είναι 
ανώνυμες. Για κάθε 
ολοκληρωμένη 
διαβούλευση, ένα 
αρχείο PDF διατίθεται 
δημόσια 
περιλαμβάνοντας 
όλες τις λεπτομέρειες. 

Παροχή 
Πληροφόρησης, 
Διαβούλευση 

Περιφερειακό 

http://www.su
rreycc.gov.uk
/sccwebsite/s
ccwspages.n
sf

Δ/Α Σε λειτουργία Δ/Α Ηνωμένο 
Βασίλειο Αγγλικά Ναι 

Καταγραφή 
σε 
ερευνητικά 
έργα, 
διαγωνισμο
ύς, βάσεις 
δεδομένων, 
κλπ. 

βάση 
δεδομένων 
e-
participation.
net 

Scottish 
Youth 
Parliament 

Μέσω του Scottish 
Youth Parliament οι 
νέοι άνθρωποι στη 
Σκωτία 
απολαμβάνουν το 
δικαίωμα να 
ακούγονται οι 
απόψεις τους και να 
αναπτύσσονται 
δράσεις αναφορικά με 
αυτές.   

Παροχή 
Πληροφόρησης, 
Διαβούλευση, 
Σφυγμομετρήσεις 

Εθνικό 

http://www.sc
ottishyouthpa
rliament.org.
uk/

Δ/Α Σε λειτουργία Δ/Α Ηνωμένο 
Βασίλειο Αγγλικά Ναι 

Καταγραφή 
σε 
ερευνητικά 
έργα, 
διαγωνισμο
ύς, βάσεις 
δεδομένων, 
κλπ. 

βάση 
δεδομένων 
e-
participation.
net 

YoungScot 

Το YoungScot είναι 
μία σκωτσέζικη 
διαδικτυακή πύλη 
πληροφοριών για 
νέους ανθρώπους. Η 
έκφραση των ιδεών 
καθίσταται δυνατή 
μέσα από το εργαλείο 
της εισαγωγής 
σχολίων. Επίσης, η 

Παροχή 
Πληροφόρησης, 
Συνεργατικά 
Περιβάλλοντα, 
Δημόσιος διάλογος  

Περιφερειακό http://www.yo
ungscot.org Δ/Α Σε λειτουργία Δ/Α Ηνωμένο 

Βασίλειο Αγγλικά Ναι 

Καταγραφή 
σε 
ερευνητικά 
έργα, 
διαγωνισμο
ύς, βάσεις 
δεδομένων, 
κλπ. 

βάση 
δεδομένων 
e-
participation.
net 
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διαδικτυακή πύλη 
φιλοξενεί τον 
Επίτροπο της Σκωτίας 
για τα Παιδιά και τη 
Νεολαία. Ο θεματικός 
προσανατολισμός του 
έργου αφορά θέματα 
για τη βελτίωση της 
ζωής των παιδιών.  

National 
Youth 
Agency 

Η ιστοσελίδα 
προσφέρει στα νέα 
παιδιά μία ευρεία 
κλίμακα ευκαιριών για 
συμμετοχή, όπως για 
παράδειγμα με τη 
χρήση διαδικτυακών 
ερευνών και χώρου 
συζητήσεων. 
Θεματικά, απευθύνει 
ζητήματα στα οποία 
ενδιαφέρονται και 
ανταποκρίνονται οι 
νέοι άνθρωποι.  

Παροχή 
Πληροφόρησης, 
Συνεργατικά 
Περιβάλλοντα, 
Δημόσιος διάλογος  

Εθνικό http://www.ny
a.org.uk/ Δ/Α Σε λειτουργία Δ/Α Ηνωμένο 

Βασίλειο Αγγλικά Ναι 

Καταγραφή 
σε 
ερευνητικά 
έργα, 
διαγωνισμο
ύς, βάσεις 
δεδομένων, 
κλπ. 

βάση 
δεδομένων 
e-
participation.
net 

Lancashire 
Council 

Το συμβούλιο του 
Lancashire 
επικεντρώνεται σε 
διαβουλεύσεις μέσα 
από μηνύματα 
ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου ή 
διαδικτυακά 
ερωτηματολόγια σε 
θέματα που ορίζονται 
από το συμβούλιο. Η 
διαβούλευση έχει 
περισσότερο το ρόλο 
έρευνας απόψεων 
παρά συζήτησης. 
Σχόλια μπορούν να 
υποβληθούν, αν και 
δε θα δημοσιευθούν 
δημόσια. 

Διαβούλευση Περιφερειακό 

http://www.la
ncashire.gov.
uk/corporate/
consultation/

Δ/Α Σε λειτουργία Δ/Α Ηνωμένο 
Βασίλειο Αγγλικά Ναι 

Καταγραφή 
σε 
ερευνητικά 
έργα, 
διαγωνισμο
ύς, βάσεις 
δεδομένων, 
κλπ. 

βάση 
δεδομένων 
e-
participation.
net 
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Help the 
Aged 

Η φιλανθρωπική 
οργάνωση "Help the 
Aged" ("Βοηθήστε 
τους ηλικιωμένους") 
θέλει να μάθει τις 
απόψεις των χρηστών 
για θέματα που 
αφορούν τους 
ηλικιωμένους 
ανθρώπους. Ο 
πίνακας συζήτησης 
είναι εύκολος στη 
χρήση και επιτρέπει 
στο χρήστη να 
αναρτεί απαντήσεις 
σε μία ευρεία κλίμακα 
θεμάτων. Επίσης, 
προσφέρονται και 
τρόποι βοήθειας 
στους ηλικιωμένους 
εκτός διαδικτύου.  

Παροχή 
Πληροφόρησης, 
Εκστρατείες 

Εθνικό 

http://www.he
lptheaged.or
g.uk/en-
gb/AdviceSu
pport/

Δ/Α Σε λειτουργία Δ/Α Ηνωμένο 
Βασίλειο Αγγλικά Ναι 

Καταγραφή 
σε 
ερευνητικά 
έργα, 
διαγωνισμο
ύς, βάσεις 
δεδομένων, 
κλπ. 

βάση 
δεδομένων 
e-
participation.
net 

Votes at 16 

Η καμπάνια της 
πρωτοβουλίας "The 
Votes at 16" (Οι 
ψηφοφόροι στα 16) 
έχει ως στόχο τη 
μείωση της ηλικία 
στην οποία ψηφίζουν 
οι πολίτες για όλες τις 
δημόσιες εκλογές στο 
Ηνωμένο Βασίλειο. 

Εκστρατείες Εθνικό 
http://www.vo
tesat16.org.u
k/

Δ/Α Σε λειτουργία Δ/Α Ηνωμένο 
Βασίλειο Αγγλικά Ναι 

Καταγραφή 
σε 
ερευνητικά 
έργα, 
διαγωνισμο
ύς, βάσεις 
δεδομένων, 
κλπ. 

βάση 
δεδομένων 
e-
participation.
net 

Bürgerhaus
halt Köln 

Οι πολίτες της πόλης 
Κολωνίας στη 
Γερμανία μπορούν να 
προτείνουν και να 
συζητήσουν ιδέες για 
τη σωστή διαχείριση 
του προϋπολογισμού 
της πόλης στο 
Διαδίκτυο. Το 
Δημοτικό Συμβούλιο 
υποσχέθηκε να 
συμπεριλάβει τα 
αποτελέσματα της 

Παροχή 
Πληροφόρησης, 
Διαβούλευση, 
Δημόσιος διάλογος 

Τοπικό 

http://www.st
adt-
koeln.de/stad
tinitiativ/finan
zen/buergerh
aushalt/index
.html

22 Οκτωβρίου 
2007 

19 Νοεμβρίου 
2007 Δ/Α Γερμανία Γερμανικ

ά Ναι 

Καταγραφή 
σε 
ερευνητικά 
έργα, 
διαγωνισμο
ύς, βάσεις 
δεδομένων, 
κλπ. 

βάση 
δεδομένων 
e-
participation.
net 
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ηλεκτρονικής 
πρωτοβουλίας στις 
διαβουλεύσεις του.   

De Nieuwe 
Kieswijzer 

Η ιστοσελίδα 
επιτρέπει στους 
πολίτες να ψηφίζουν 
για νόμους και 
τροποποιήσεις καθώς 
και να συγκρίνουν τις 
ψήφους τους με την 
πραγματική 
συμπεριφορά ψήφου 
των πολιτικών 
κομμάτων στο Εθνικό 
Ολλανδικό 
Κοινοβούλιο.   

Παροχή 
Πληροφόρησης, 
Ομιλίες, 
Σφυγμομετρήσεις 

Εθνικό 

http://www.po
litix.nl/project
s/nieuwekies
wijzer/

Δ/Α 30 Νοεμβρίου 
2006 Δ/Α Ολλανδία Δανέζικα Ναι 

Καταγραφή 
σε 
ερευνητικά 
έργα, 
διαγωνισμο
ύς, βάσεις 
δεδομένων, 
κλπ. 

βάση 
δεδομένων 
e-
participation.
net 

AOE-
Umfrage 

Μέσω της ιστοσελίδα 
οι Αυστριακοί που 
ζουν στο εξωτερικό 
ρωτήθηκαν να 
βαθμολογήσουν 
διαφορετικές 
δηλώσεις σχετικά με 
την "υπηκοότητα". 
Επίσης, μπορούσαν 
να υποβάλουν δικά 
τους σχόλια.  

Παροχή 
Πληροφόρησης, 
Συνεργατικά 
Περιβάλλοντα, 
Σφυγμομετρήσεις 

Εθνικό 

http://www.b
meia.gv.at/vi
ew.php3?r_id
=3833&LNG
=de&version
=

Δ/Α 30 Νοεμβρίου 
2005 Δ/Α Αυστρία Γερμανικ

ά Ναι 

Καταγραφή 
σε 
ερευνητικά 
έργα, 
διαγωνισμο
ύς, βάσεις 
δεδομένων, 
κλπ. 

βάση 
δεδομένων 
e-
participation.
net 
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Küstenauto
bahn A 22 

Μέσω της 
πρωτοβουλίας 
"Küstenautobahn A 
22" οι πολίτες 
μπορούν να 
υποβάλουν σχόλια για 
τις σχεδιασμένες 
αλλαγές σχετικά με 
την κατασκευή του 
αυτοκινητόδρομου A 
22 (Kuestenautobahn) 
στην Κάτω Σαξονία. 
Οι διοικήσεις, οι μη 
κυβερνητικοί 
οργανισμοί και οι 
ομάδες δράσεις των 
πολιτών μπορούσαν 
να λάβουν μέρος στη 
συζήτηση. Τα 
αποτελέσματα της 
συζήτησης στάλθηκαν 
στην τοπική διοίκηση 
μέσω μηνυμάτων 
ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου.  

Χωροταξία Περιφερειακό 

http://www.en
tera-
online.com/0
14_a22/ 

Δ/Α 2 Αυγούστου 
2006 Δ/Α Γερμανία Γερμανικ

ά Ναι 

Καταγραφή 
σε 
ερευνητικά 
έργα, 
διαγωνισμο
ύς, βάσεις 
δεδομένων, 
κλπ. 

βάση 
δεδομένων 
e-
participation.
net 

Regionales 
Raumordnu
ngsprogram
m 
Landkreis 
Rotenburg 

Η πρωτοβουλία αυτή 
αναφέρεται στο 
περιφερειακό 
σχεδιαστικό 
πρόγραμμα που έχει 
οργανωθεί από τη 
διοικητική περιφέρεια 
του Rotenburg 
(Wuemme). Ο 
πολίτης μπορεί να 
υποβάλει σχόλια για 
διαφορετικά θέματα, 
τα οποία 
παραδόθηκαν στην 
αρμόδια τοπική 
διοίκηση.  

Χωροταξία Περιφερειακό 

http://www.en
tera-
online.com/0
01_rropRote
nburg2005_e
ndfassung/in
dex.html 

Δ/Α 30 Ιουλίου 
2006 Δ/Α Γερμανία Γερμανικ

ά Ναι 

Καταγραφή 
σε 
ερευνητικά 
έργα, 
διαγωνισμο
ύς, βάσεις 
δεδομένων, 
κλπ. 

βάση 
δεδομένων 
e-
participation.
net 
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Mediationsg
ruppe 
Flughafen 
Frankfurt 

Η ιστοσελίδα αυτή 
στόχευε στη 
δημιουργία ενός 
περιφερειακού χώρου 
συζητήσεων και 
διαλόγου, του οποίου 
θα ηγηθεί ένας άλλος 
διάλογος με την 
περιφέρεια για 
ερωτήσεις σχετικές με 
την επέκταση του 
αεροδρομίου της 
Φρανκφούρτης.  

Μεσολάβηση Περιφερειακό 

http://www.m
ediation-
flughafen.de/i
ndex.html

Δ/Α Ιανουάριος 
2000 Δ/Α Γερμανία Γερμανικ

ά Ναι 

Καταγραφή 
σε 
ερευνητικά 
έργα, 
διαγωνισμο
ύς, βάσεις 
δεδομένων, 
κλπ. 

βάση 
δεδομένων 
e-
participation.
net 

Köln.de 
Webchats 

Η ιστοσελίδα του 
δήμου της Κολωνίας 
προσφέρει τη 
δυνατότητα άμεσης 
συνομιλίας με το 
Δήμαρχο.  

Ομιλίες Τοπικό 

http://www.ko
eln.de/ob-
chat/chatlog.
html

Δ/Α 24 Νοεμβρίου 
2006 Δ/Α Γερμανία Γερμανικ

ά Όχι 

Καταγραφή 
σε 
ερευνητικά 
έργα, 
διαγωνισμο
ύς, βάσεις 
δεδομένων, 
κλπ. 

βάση 
δεδομένων 
e-
participation.
net 

Joachim 
Hermann 

Η ιστοσελίδα 
προσφέρει στον 
ψηφοφόρο διάφορες 
ευκαιρίες για να 
ενημερωθεί για την 
πολιτική 
δραστηριότητα των 
υποψηφίων σε 
συγκεκριμένη 
περιφέρεια της 
Γερμανίας και να 
συζητήσει μαζί τους 
με απευθείας και 
άμεση συνομιλία. 

Παροχή 
Πληροφόρησης, 
Ομιλίες 

Περιφερειακό 

http://www.cs
u-
landtag.de/he
rrmann/1538.
htm

Δ/Α 
9 
Φεβρουαρίου 
2006 

Δ/Α Γερμανία Γερμανικ
ά Ναι 

Καταγραφή 
σε 
ερευνητικά 
έργα, 
διαγωνισμο
ύς, βάσεις 
δεδομένων, 
κλπ. 

βάση 
δεδομένων 
e-
participation.
net 

Interaktive 
Bürgerbeteil
igung 
Alexanderpl
atz 

Η ιστοσελίδα 
δημιουργήθηκε για 
την αστική ανάπτυξη 
του Βερολίνου. Σε 
διάφορους χώρους 
συζητήσεων, 
συζητήθηκαν σχέδια 
για τον ανασχεδιασμό 
του Alexanderplatz. 

Χωροταξία Τοπικό 

http://alex.ais
.fhg.de/zeno/f
orum?action
=editJournal
&id=3&view=
search

Δ/Α Σε λειτουργία Δ/Α Γερμανία Γερμανικ
ά Όχι 

Καταγραφή 
σε 
ερευνητικά 
έργα, 
διαγωνισμο
ύς, βάσεις 
δεδομένων, 
κλπ. 

βάση 
δεδομένων 
e-
participation.
net 
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Gleisdreiec
k Berlin 

Η πρωτοβουλία 
επιτρέπει στους 
πολίτες να προτείνουν 
λύσεις για τον 
ανασχεδιασμό του 
Gleisdreieck (περιοχή 
στο κέντρο του 
Βερολίνου) και να τις 
συζητήσουν 
διαδικτυακά. 

Χωροταξία Τοπικό 
http://www.gl
eisdreieck-
dialog.de/

Δ/Α 13 Νοεμβρίου 
2005 Δ/Α Γερμανία Γερμανικ

ά Ναι 

Καταγραφή 
σε 
ερευνητικά 
έργα, 
διαγωνισμο
ύς, βάσεις 
δεδομένων, 
κλπ. 

βάση 
δεδομένων 
e-
participation.
net 

Esslinger 
Stadtplanun
gs-
Pilotprojekt 

Μέσω της 
πρωτοβουλίας οι 
συμμετέχοντες 
χρησιμοποίησαν το 
Διαδίκτυο για να 
συζητήσουν το 
σχεδιασμό για την 
κατασκευή μίας νέας 
περιοχής στο 
Esslingen. 

Χωροταξία Τοπικό 

http://forum.e
sslingen.de/
mvnforum/mv
nforum/index

Δ/Α 26 Μαΐου 
2000 Δ/Α Γερμανία Γερμανικ

ά Όχι 

Καταγραφή 
σε 
ερευνητικά 
έργα, 
διαγωνισμο
ύς, βάσεις 
δεδομένων, 
κλπ. 

βάση 
δεδομένων 
e-
participation.
net 

CDU 
Kreistagsfra
ktion 
Hochsauerl
and 

Η Χριστιανική 
Δημοκρατική Ένωση 
στην περιοχή 
Hochsauerland 
παρείχε πολιτικές 
πληροφορίες και 
πρόσφερε ένα 
δημόσιο χώρο 
συζητήσεων για 
πολιτικές συζητήσεις.  

Παροχή 
Πληροφόρησης, 
Δημόσιος διάλογος 

Τοπικό 

http://www.cd
u-
hsk.de/kreist
ag/

Δ/Α 17 Αυγούστου 
2006 Δ/Α Γερμανία Γερμανικ

ά Ναι 

Καταγραφή 
σε 
ερευνητικά 
έργα, 
διαγωνισμο
ύς, βάσεις 
δεδομένων, 
κλπ. 

βάση 
δεδομένων 
e-
participation.
net 

Bürgerhaus
halt 
Esslingen 

Η ιστοσελίδα 
εξυπηρέτησε άμεσα 
τους πολίτες ως πηγή 
πληροφοριών και μία 
πλατφόρμα 
συζήτησης.  

Παροχή 
Πληροφόρησης, 
Δημόσιος διάλογος 

Τοπικό 

http://www.es
slingen.de/se
rvlet/PB/men
u/1179675_l1
/index.html

Δ/Α 1 Ιανουαρίου 
2004 Δ/Α Γερμανία Γερμανικ

ά Ναι 

Καταγραφή 
σε 
ερευνητικά 
έργα, 
διαγωνισμο
ύς, βάσεις 
δεδομένων, 
κλπ. 

βάση 
δεδομένων 
e-
participation.
net 
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Bundesregi
erung/BMI 
– Moderner 
Staat – 
Moderne 
Verwaltung 

Η ιστοσελίδα 
"Σύγχρονο Κράτος" 
(“Modern State”) 
πρόσφερε στο 
χρήστη, επιπρόσθετα 
από τις πολυάριθμες 
ευκαιρίες 
πληροφόρησης, 
μεγάλη ποικιλία από 
ελεγχόμενες 
απευθείας συνομιλίες. 
Κατά τη διάρκεια των 
απευθείας 
συνομιλιών, οι 
χρήστες μπορούσαν 
να ρωτήσουν κάποιον 
ειδικό για διάφορα 
θέματα, για 
παράδειγμα μεθόδους 
μείωσης της 
γραφειοκρατίας.  

Παροχή 
Πληροφόρησης, 
Δημόσιος διάλογος 

Εθνικό 

http://www.st
aat-
modern.de/d
okumente/Art
ikel%20Staat
-Modern/,-
803470/dok.h
tml

Δ/Α 13 Απριλίου 
2005 Δ/Α Γερμανία Γερμανικ

ά Ναι 

Καταγραφή 
σε 
ερευνητικά 
έργα, 
διαγωνισμο
ύς, βάσεις 
δεδομένων, 
κλπ. 

βάση 
δεδομένων 
e-
participation.
net 

Not 
Apathetic 

Ο κύριος στόχος της 
ιστοσελίδας ήταν οι 
άνθρωποι που δεν 
ψηφίζουν να 
εξηγήσουν τους 
λόγους για τους 
οποίους δεν 
σκοπεύουν να 
εμφανιστούν στις 
επερχόμενες εκλογές. 
Οι χρήστες 
μπορούσαν επίσης να 
προσθέτουν σχόλια 
στις επεξηγήσεις 
αυτές.  

Δημόσιος διάλογος Εθνικό 
http://www.no
tapathetic.co
m/

Δ/Α 1 Ιανουαρίου 
2005 Δ/Α Ηνωμένο 

Βασίλειο Αγγλικά Ναι 

Καταγραφή 
σε 
ερευνητικά 
έργα, 
διαγωνισμο
ύς, βάσεις 
δεδομένων, 
κλπ. 

βάση 
δεδομένων 
e-
participation.
net 
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Y Vote 
Mock 
Elections 

Η πρωτοβουλία "Y 
Vote Mock Elections" 
έχει ως στόχο να 
εμπλέξει ενεργά τους 
μαθητές με τα 
πολιτικά, κοινωνικά 
και ηθικά θέματα του 
κόσμου που 
βρίσκονται γύρω 
τους, δίνοντάς τους 
την ευκαιρία να 
σταθούν ως 
υποψήφιοι κομμάτων, 
συγγραφείς ομιλιών 
και διαλογείς σε μία 
πλαστή διαδικασία 
εκλογών.  

Παροχή 
Πληροφόρησης, 
Συνεργατικά 
Περιβάλλοντα, 
Δημόσιος διάλογος  

Εθνικό 
http://www.m
ockelections.
co.uk/

Δ/Α Σε λειτουργία Δ/Α Ηνωμένο 
Βασίλειο Αγγλικά Ναι 

Καταγραφή 
σε 
ερευνητικά 
έργα, 
διαγωνισμο
ύς, βάσεις 
δεδομένων, 
κλπ. 

βάση 
δεδομένων 
e-
participation.
net 

Vision for 
Kent 

Η ιστοσελίδα 
επιτρέπει στους 
εγγεγραμμένους 
χρήστες να 
διαμοιράζονται 
ελεύθερα ιδέες για το 
πώς η πόλη θα 
μπορεί να αναπτυχθεί 
στο μέλλον.  

Χωροταξία Περιφερειακό 

http://www.ke
nt.gov.uk/pub
lications/coun
cil-and-
democracy/vi
sion-for-
kent.htm

Δ/Α Σε λειτουργία Δ/Α Ηνωμένο 
Βασίλειο Αγγλικά Ναι 

Καταγραφή 
σε 
ερευνητικά 
έργα, 
διαγωνισμο
ύς, βάσεις 
δεδομένων, 
κλπ. 

βάση 
δεδομένων 
e-
participation.
net 

E-Citizen 

Μέσω της ιστοσελίδας 
οι χρήστες μπορούν 
να συζητήσουν 
πολιτικά θέματα σε 
μία μορφή 
ελεγχόμενου χώρου 
συζητήσεων.  

Διαβούλευση, 
Εκστρατείες, 
Δημόσιος διάλογος 

Εθνικό 

http://83.138.
140.178/eCiti
zen_InstantF
orum411/Def
ault.aspx

Δ/Α Σε λειτουργία Δ/Α Ηνωμένο 
Βασίλειο Αγγλικά Ναι 

Καταγραφή 
σε 
ερευνητικά 
έργα, 
διαγωνισμο
ύς, βάσεις 
δεδομένων, 
κλπ. 

βάση 
δεδομένων 
e-
participation.
net 
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Metropole 
Hamburg - 
Wachsende 
Stadt 

Οι πολίτες του 
Αμβούργου έχουν την 
ευκαιρία να 
εκφράσουν τις 
απόψεις τους 
διαδικτυακά στο θέμα 
της επέκτασης της 
πόλης τους. Ο στόχος 
αυτής της συζήτησης 
είναι η συνεργασία με 
τους πολίτες για την 
ανάπτυξη όσο 
περισσότερων ιδεών 
ήταν δυνατόν για το 
θέμα της αστικής 
ανάπτυξης.  

Χωροταξία Τοπικό 

http://www.w
achsende-
stadt.hambur
g.de/index-
flash.html

Δ/Α Σε λειτουργία Δ/Α Γερμανία Γερμανικ
ά Ναι 

Καταγραφή 
σε 
ερευνητικά 
έργα, 
διαγωνισμο
ύς, βάσεις 
δεδομένων, 
κλπ. 

βάση 
δεδομένων 
e-
participation.
net 

Online 
Dialog 
Kulturforum 
Berlin 

Ο στόχος της 
πρωτοβουλίας ήταν η 
επίτευξη δημόσιας 
συζήτησης για την 
ανάπτυξη στο 
Kulturforum του 
Βερολίνου και η 
καθιέρωση μιας 
διάφανης διαδικασίας 
λήψης αποφάσεων. 

Ομιλίες, 
Διαβούλευση, 
Χωροταξία 

Τοπικό 
http://www.ku
lturforum-
dialog.de/

1 Ιουνίου 
2004 

19 Ιουνίου 
2005 Δ/Α Γερμανία Γερμανικ

ά Ναι 

Καταγραφή 
σε 
ερευνητικά 
έργα, 
διαγωνισμο
ύς, βάσεις 
δεδομένων, 
κλπ. 

βάση 
δεδομένων 
e-
participation.
net 

E-
Demokratie 
Projekt des 
deutschen 
Bundestage
s 

Μέσω της 
πρωτοβουλίας οι 
εγγεγραμμένοι 
χρήστες συμμετέχουν 
σε συγκεκριμένα 
θέματα ενός 
διαδικτυακού χώρου 
συζητήσεων. Ο 
σκοπός είναι να 
εμπλακούν οι πολίτες 
στις συζητήσεις για τις 
κοινοβουλευτικές 
νομοθετικές 
διαδικασίες μέσα από 
διαδικτυακή 
επικοινωνία 
βασισμένη σε χώρους 
συζητήσεων.  

Δημόσιος διάλογος Εθνικό 
http://www.bu
ndestag.de/e
demokratie/

Δ/Α Σε λειτουργία Δ/Α Γερμανία Γερμανικ
ά Όχι 

Καταγραφή 
σε 
ερευνητικά 
έργα, 
διαγωνισμο
ύς, βάσεις 
δεδομένων, 
κλπ. 

βάση 
δεδομένων 
e-
participation.
net 
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Das 
nordhessisc
he Chat-
Duell 
Williges vs. 
Dr. Jürgens 

Η πρωτοβουλία ‘Chat 
Duel’ έδινε στους 
πολίτες τη δυνατότητα 
να συμμετέχουν σε 
μία άμεση διαδικτυακή 
συνομιλία και με τους 
δύο εκλεγμένους 
αντιπροσώπους του 
Landtag, Jürgens και 
Williges. Ο σκοπός 
ήταν η καθιέρωση 
καλύτερης 
επικοινωνίας μεταξύ 
των πολιτών και των 
εκλεγμένων 
αντιπροσώπων 
καθώς και η επίτευξη 
ενός υψηλότερου 
επιπέδου διαφάνειας 
στην πολιτική του 
Hesse.  

Δημόσιος διάλογος Περιφερειακό 

http://www.ch
at-
duell.de/proje
kt.htm

Δ/Α 13 Μαΐου 
2005 Δ/Α Γερμανία Γερμανικ

ά Ναι 

Καταγραφή 
σε 
ερευνητικά 
έργα, 
διαγωνισμο
ύς, βάσεις 
δεδομένων, 
κλπ. 

βάση 
δεδομένων 
e-
participation.
net 

Bundestag 
Forum 
Haushalt 
2006 

Ο κοινοβουλευτικός 
χώρος συζητήσεων 
για το θέμα του 
προϋπολογισμού του 
2006 πρόσφερε σε 
όλους τους πολίτες 
την ευκαιρία να 
συζητήσουν το 
πρόγραμμα του 
προϋπολογισμού 
μεταξύ τους και με 
τους εκλεγμένους 
αντιπροσώπους τους 
(έναν από κάθε κόμμα 
που εκπροσωπείται 
στη Βουλή), οι οποίοι 
παρουσίασαν τις 
απόψεις τους στην 
αρχή του διαλόγου. 

Ομιλίες Εθνικό 

https://www.b
undestag.de/f
orum/forumdi
splay.php?f=
15

Δ/Α 13 Απριλίου 
2006 Δ/Α Γερμανία Γερμανικ

ά Όχι 

Καταγραφή 
σε 
ερευνητικά 
έργα, 
διαγωνισμο
ύς, βάσεις 
δεδομένων, 
κλπ. 

βάση 
δεδομένων 
e-
participation.
net 
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City Council 
Tunbridge 
Wells 

Ο στόχος της 
πρωτοβουλίας ήταν η 
βελτίωση της 
ποιότητας ζωής στο 
Kent (Δήμος 
Tunbridge Wells) του 
Ηνωμένου Βασιλείου. 
Οι αντιλήψεις των 
χρηστών για τη 
δημιουργία του έργου 
"Κοινοτικό Σχέδιο" 
ενσωματώθηκαν στο 
τοπικό αναπτυξιακό 
δίκτυο. Οι πολίτες 
είχαν τη δυνατότητα 
να σχολιάσουν και να 
συζητήσουν 
συγκεκριμένες 
απόψεις που 
περιλαμβάνονται στο 
αποκαλούμενο 
"Κοινοτικό Σχέδιο".  

Δημόσιος διάλογος Περιφερειακό 

http://tunbrid
gewells.dialo
guebydesign.
net/dbyd.asp

Δ/Α 1 Ιανουαρίου 
2004 Δ/Α Ηνωμένο 

Βασίλειο Αγγλικά Όχι 

Καταγραφή 
σε 
ερευνητικά 
έργα, 
διαγωνισμο
ύς, βάσεις 
δεδομένων, 
κλπ. 

βάση 
δεδομένων 
e-
participation.
net 

Bremen 
online 

Η πρωτοβουλία της 
Βρέμης για ενεργή 
κινητοποίηση των 
πολιτών δημιούργησε 
μία διαδικτυακή 
πλατφόρμα όπου οι 
πολίτες μπορούσαν 
να παραδώσουν τα 
δικά τους σχέδια και 
ιδέες βελτίωσης για τη 
μελλοντική ανάπτυξη 
το νομού και της 
πόλης της Βρέμης. Το 
Κοινοβούλιο των 
νομών υποσχέθηκε 
να ελέγξει όλα τα 
σχέδια, και να 
προσπαθήσει όσο 
γίνεται για την 
υλοποίηση τους.  

Χωροταξία Τοπικό 

http://bremen
.de/sixcms/d
etail.php?id=
3143831&_s
ubid=274020
5

Ιούνιος 2006 15 Οκτωβρίου 
2006 Δ/Α Γερμανία Γερμανικ

ά Ναι 

Καταγραφή 
σε 
ερευνητικά 
έργα, 
διαγωνισμο
ύς, βάσεις 
δεδομένων, 
κλπ. 

βάση 
δεδομένων 
e-
participation.
net 
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Spielplatzb
ewertung 
Stadt 
Böblingen 

Η πρωτοβουλία 
παρείχε τη 
δυνατότητα στους 
πολίτες - και ιδιαίτερα 
τα παιδιά - του 
Böblingen να 
βαθμολογήσουν τις 
παιδικές χαρές της 
πόλης σε μία 
διαδικτυακή έρευνα. 
Παραπάνω από 200 
άτομα (κυρίως παιδιά) 
συμμετείχαν και 
βαθμολόγησαν τις 
κοντινότερές τους 
παιδικές χαρές. Τα 
αποτελέσματα 
χρησιμοποιήθηκαν για 
τα μελλοντικά σχέδια 
του Böblingen σχετικά 
με τις παιδικές χαρές 
από το 2005 μέχρι το 
2020. 

Διαβούλευση, 
Δημόσιος διάλογος, 
Σφυγμομετρήσεις, 
Χωροταξία 

Τοπικό 
http://www.bo
bic.de/160.0.
html

Δ/Α 1 Δεκεμβρίου 
2004 Δ/Α Γερμανία Γερμανικ

ά Ναι 

Καταγραφή 
σε 
ερευνητικά 
έργα, 
διαγωνισμο
ύς, βάσεις 
δεδομένων, 
κλπ. 

βάση 
δεδομένων 
e-
participation.
net 

Landesrau
mordnungs
programm 
Niedersach
sen Online 

Το Υπουργείο 
Χωροταξίας του 
Γερμανικού Νομού 
Niedersachsen 
προσκάλεσε τους 
πολίτες του να 
συνδεθούν στο 
διαδίκτυο και να 
υποστηρίξουν μία 
θέση για την Οδηγία 
της χωροταξίας του 
νομού. Οι πολίτες 
είχαν τη δυνατότητα 
να θέσουν ερωτήσεις, 
όπως και να 
χρησιμοποιήσουν 
μέρη από την Οδηγία 
της χωροταξίας και το 
χάρτη του νομού για 
να δημιουργήσουν τη 
δική τους άποψη.  

Χωροταξία Περιφερειακό 

http://www.lro
p-
online.de/021
_lrop/index.p
hp

Δ/Α 
15 

Φεβρουαρίου 
2007 

Δ/Α Γερμανία Γερμανικ
ά Όχι 

Καταγραφή 
σε 
ερευνητικά 
έργα, 
διαγωνισμο
ύς, βάσεις 
δεδομένων, 
κλπ. 

βάση 
δεδομένων 
e-
participation.
net 
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Grünes 
Wiki 

Το "Πράσινο Wiki" 
(“Green Wiki”) έχει 
ανέβει στο διαδίκτυο 
δύο φορές. Κατά τη 
διάρκεια της πρώτης 
φοράς τον Ιούνιο του 
2005, η Συμμαχία 
'90/Οι Πράσινοι 
άφησε τους χρήστες 
να επεξεργαστούν ένα 
κείμενο για τις 
απόψεις τους για τη 
ψηφιακή δημοκρατία. 
Το δεύτερο wiki 
πραγματοποιήθηκε 
τον Οκτώβριο του 
2006. Ήταν ένας 
διάλογος μόνο για 
εγγεγραμμένους 
χρήστες. Αυτή τη 
φορά, οι χρήστες 
συζήτησαν το μέλλον 
του περιβάλλοντος.  

Δημόσιος διάλογος Εθνικό 
http://www.gr
uenes-
wiki.de

Δ/Α 29 Οκτωβρίου 
2006 Δ/Α Γερμανία Γερμανικ

ά Όχι 

Καταγραφή 
σε 
ερευνητικά 
έργα, 
διαγωνισμο
ύς, βάσεις 
δεδομένων, 
κλπ. 

βάση 
δεδομένων 
e-
participation.
net 

Mehrwertst
euer? 
Finger 
Weg! 

Η συγκεκριμένη 
πρωτοβουλία 
οργανώθηκε για να 
εναντιωθεί στην 
εφαρμογή ενός 
αυξημένου φόρου 
προστιθέμενης αξίας 
(V.A.T.). Η δράση είχε 
σκοπό να θυμίσει στο 
ηγετικό Γερμανικό 
σοσιαλο-δημοκρατικό 
κόμμα (SPD) ότι είχαν 
πραγματοποιήσει 
εκστρατεία εναντίον 
αυτού του γεγονότος 
το 2005. Παρόλα 
αυτά, ο αυξημένος 
ΦΠΑ έχει γίνει 
πραγματικότητα.  

Εκστρατείες Εθνικό 
http://www.ca
mpact.de/mw
st/act/signer

Δ/Α 19 Μαΐου 
2006 Δ/Α Γερμανία Γερμανικ

ά Ναι 

Καταγραφή 
σε 
ερευνητικά 
έργα, 
διαγωνισμο
ύς, βάσεις 
δεδομένων, 
κλπ. 

βάση 
δεδομένων 
e-
participation.
net 
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Wer 
profitiert 
von den 
EU-
Agrarsubve
ntionen? 

Το έργο "Ποιος 
επωφελείται από τις 
γεωργικές 
επιχορηγήσεις" 
οργανώθηκε για να 
πείσει τους 
υπουργούς 
Οικονομικών και 
Γεωργίας στη 
Γερμανία να 
υποσχεθούν 
διαφάνεια στις 
Ευρωπαϊκές 
γεωργικές 
επιχορηγήσεις. Οι 
χρήστες μπορούσαν 
να στείλουν 
ηλεκτρονικές κάρτες 
με ένα μήνυμα και 
στους δύο 
Υπουργούς.  

Παροχή 
Πληροφόρησης, 
Εκστρατείες 

Εθνικό 
http://www.ca
mpact.de/agr
ar/ml1/mailer

Δ/Α 22 Ιανουαρίου 
2007 Δ/Α Γερμανία Γερμανικ

ά Ναι 

Καταγραφή 
σε 
ερευνητικά 
έργα, 
διαγωνισμο
ύς, βάσεις 
δεδομένων, 
κλπ. 

βάση 
δεδομένων 
e-
participation.
net 

Online 
Mauerdialo
g Berlin 

Στα πλαίσια της 
πρωτοβουλίας 
"Online Mauerdialog 
Berlin" οι πολίτες του 
Βερολίνου 
ερωτήθηκαν από το 
Συμβούλιο για την 
ανάπτυξη της πόλης, 
και συμμετείχαν σε 
μία διαδικτυακή 
συζήτηση σχετικά με 
το μέλλον των 
περιχώρων του 
πρώην τείχους του 
Βερολίνου στην 
περιοχή  Bernauer 
Straße. Τα 
αποτελέσματα του 
διαλόγου έχουν 
ληφθεί υπόψη στα 
κατασκευαστικά 
σχέδια της περιοχής.  

Χωροταξία Τοπικό 
http://www.be
rlin.de/mauer
dialog/

Ιούνιος 2006 13 Οκτωβρίου 
2006 Δ/Α Γερμανία Γερμανικ

ά Ναι 

Καταγραφή 
σε 
ερευνητικά 
έργα, 
διαγωνισμο
ύς, βάσεις 
δεδομένων, 
κλπ. 

βάση 
δεδομένων 
e-
participation.
net 
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WIMPS 

Το "WIMPS - Where 
Is My Public Servant" 
(Πού είναι ο Δημόσιός 
μου Υπάλληλος) ήταν 
το προϊόν των ιδεών, 
ελπίδων και 
φιλοδοξιών κάποιων 
νέων ανθρώπων. 
Είναι μία ιστοσελίδα 
που ως όραμα έχει να 
παρέχει στους νέους 
ανθρώπους εύκολη 
και άμεση πρόσβαση 
σε καθαρές 
πληροφορίες που 
τους επιτρέπουν να 
αναλάβουν δράσεις 
σε θέματα που είναι 
σημαντικά γι'αυτούς.    

Παροχή 
Πληροφόρησης, 
Συνεργατικά 
Περιβάλλοντα, 
Δημόσιος διάλογος  

Περιφερειακό http://www.wi
mps.org.uk/ Δ/Α Σε λειτουργία Δ/Α 

Ηνωμένο 
Βασίλειο 
(Βόρεια 
Ιρλανδία) 

Αγγλικά Ναι 

Καταγραφή 
σε 
ερευνητικά 
έργα, 
διαγωνισμο
ύς, βάσεις 
δεδομένων, 
κλπ. 

βάση 
δεδομένων 
e-
participation.
net 
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Abgeordnet
enwatch 

Το 
"Abgeordnetenwatch" 
(Παρακολούθηση 
Μελών του 
Κοινοβουλίου) είναι 
ένα έργο, όπου οι 
πολίτες μπορούν να 
παρακολουθούν τη 
συμπεριφορά ψήφου 
των Μελών του 
Κοινοβουλίου τους, 
και να θέτουν 
ερωτήσεις για αυτό το 
θέμα σε ένα 
ελεγχόμενο χώρο 
συζητήσεων. Με αυτό 
τον τρόπο, οι 
πολιτικοί πρέπει να 
είναι σε θέση να 
απαντούν στους 
διαδικτυακούς τους 
ψηφοφόρους. Οι 
χρήστες μπορούν να 
έχουν μία προσωπική 
άποψη για το ποια 
Μέλη του 
Κοινοβουλίου 
εκπροσωπούν 
περισσότερο τις 
προσωπικές τους 
απόψεις.   

Ομιλίες Περιφερειακό 
http://www.ab
geordnetenw
atch.de

Τέλος 2004 Σε λειτουργία Δ/Α Γερμανία Γερμανικ
ά Ναι 

Καταγραφή 
σε 
ερευνητικά 
έργα, 
διαγωνισμο
ύς, βάσεις 
δεδομένων, 
κλπ. 

βάση 
δεδομένων 
e-
participation.
net 
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Kingston 
upon 
Thames – 
ePetition 
Website 

Ο Δήμος του Kingston 
upon Thames 
προσφέρει στους 
πολίτες του την 
επιλογή της υποβολής 
αιτήσεων στο 
διαδίκτυο καθώς και 
την υποστήριξη ή το 
σχολιασμό σε αιτήσεις 
άλλων εναγόντων. 
Κάθε ηλεκτρονική 
αίτηση έχει επίσης το 
δικό της χώρο 
συζητήσεων, όπου οι 
πολίτες θα μπορούν 
να συζητούν την 
αίτηση και σχετικά 
θέματα στο διαδίκτυο. 

Εκστρατείες  Τοπικό 

http://epetitio
ns.kingston.g
ov.uk/list_peti
tions.asp

Σεπτέμβριος 
2004 Σε λειτουργία 

Τοπική 
χρηματοδότ
ηση 

Ηνωμένο 
Βασίλειο Αγγλικά Ναι 

Καταγραφή 
σε 
ερευνητικά 
έργα, 
διαγωνισμο
ύς, βάσεις 
δεδομένων, 
κλπ. 

βάση 
δεδομένων 
e-
participation.
net 

Protestnote.
de 

Μία διαδικτυακή 
πλατφόρμα, όπου 
εγγεγραμμένοι 
χρήστες μπορούν να 
δημιουργούν, να 
οργανώνουν, να 
σχεδιάζουν, και να 
βαθμολογούν τις 
διαδικτυακές ή/και 
εκτός διαδικτύου 
διαμαρτυρίες τους. Το 
σλόγκαν της 
ιστοσελίδας είναι "Αν 
οι άνθρωποι έπαιρναν 
μέρος στην πολιτική 
διαδικασία για μόνο 
δέκα λεπτά κάθε 
εβδομάδα, θα 
ασκούσαν ήδη 
πολιτική επιρροή" . 

Εκστρατείες, 
Σφυγμομετρήσεις Εθνικό http://www.pr

otestnote.de Δ/Α Σε λειτουργία Δ/Α Γερμανία Γερμανικ
ά Ναι 

Καταγραφή 
σε 
ερευνητικά 
έργα, 
διαγωνισμο
ύς, βάσεις 
δεδομένων, 
κλπ. 

βάση 
δεδομένων 
e-
participation.
net 
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Bürgerhaus
halt 
Lichtenberg 
2008 

Η πρωτοβουλία του 
Δήμου του Βερολίνου 
Lichtenberg συζήτησε 
το δημοτικό 
προϋπολογισμό για 
δεύτερη φορά σε ένα 
διαδικτυακό 
ελεγχόμενο χώρο 
συζητήσεων, όπου οι 
πολίτες είχαν την 
ευκαιρία να 
εκφράζουν προτάσεις 
ή κριτικές στο 
πρόγραμμα 
προϋπολογισμού της 
περιοχής καθώς και 
να τις συζητήσουν. Ο 
χώρος συζητήσεων 
συνδυάστηκε με 
διαπροσωπικές 
συναντήσεις στα 
Δημαρχεία. 

Διαβούλευση, 
Δημόσιος διάλογος, 
Σφυγμομετρήσεις 

Περιφερειακό 

http://www.bu
ergerhaushal
t-
lichtenberg.d
e

Δ/Α 1 Αυγούστου 
2007 Δ/Α Γερμανία Γερμανικ

ά Ναι 

Καταγραφή 
σε 
ερευνητικά 
έργα, 
διαγωνισμο
ύς, βάσεις 
δεδομένων, 
κλπ. 

βάση 
δεδομένων 
e-
participation.
net 

Your 
Norfolk 
Your Say 

Το Κοινοτικό 
Συμβούλιο του Norfolk 
στοχεύει στη συμβολή 
των πολιτών με την 
κατάθεση των 
απόψεων του στα 
πολιτικά θέματα που 
αφορούν όλη την 
περιφέρεια του 
Norfolk. Το Κοινοτικό 
Συμβούλιο δηλώνει 
ότι η γνώμη του 
κοινού λαμβάνεται 
πάντα υπόψη κατά τη 
λήψη αποφάσεων. 

Διαβούλευση Περιφερειακό 

http://www.yo
urnorfolkyour
say.org/yourn
orfolkyoursay
/home.asp

Δ/Α Σε λειτουργία Δ/Α Ηνωμένο 
Βασίλειο Αγγλικά Ναι 

Καταγραφή 
σε 
ερευνητικά 
έργα, 
διαγωνισμο
ύς, βάσεις 
δεδομένων, 
κλπ. 

βάση 
δεδομένων 
e-
participation.
net 
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Home 
Office 

Μέσω της 
πρωτοβουλίας, το 
Υπουργείο 
Εσωτερικών 
ενδιαφέρεται για την 
κοινή γνώμη σε 
διάφορα θέματα. 
Απόψεις, προτάσεις, 
και κριτική έχουν ως 
σκοπό να εισαχθούν 
στη πολιτική 
διαδικασία της λήψης 
αποφάσεων ως 
αποτέλεσμα των 
ερωτήσεων. Τα 
αποτελέσματα από 
προηγούμενες 
διαβουλεύσεις είναι 
διαθέσιμα στην 
ιστοσελίδα.  

Διαβούλευση Εθνικό 

www.homeoff
ice.gov.uk/ab
out-
us/haveyours
ay/

Δ/Α Σε λειτουργία Δ/Α Ηνωμένο 
Βασίλειο Αγγλικά Ναι 

Καταγραφή 
σε 
ερευνητικά 
έργα, 
διαγωνισμο
ύς, βάσεις 
δεδομένων, 
κλπ. 

βάση 
δεδομένων 
e-
participation.
net 

Neighbourh
ood Fix-it 

Η Πρωτοβουλία 
"Neighbourhood Fix-
It" είναι μία ιστοσελίδα 
που βοηθάει τους 
ανθρώπους να 
αναφέρουν, να δουν ή 
να συζητήσουν τοπικά 
προβλήματα που 
έχουν βρει στο τοπικό 
τους συμβούλιο με 
τον απλό εντοπισμό 
τους σε ένα χάρτη. Η 
ιστοσελίδα 
διευκολύνει τους 
ανώτερους 
υπαλλήλους των 
συμβουλίων να 
απαντάνε στις 
αναφορές με μία απλή 
αποστολή μηνύματος 
ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου στο 
άτομο που άφησε το 
αρχικό μήνυμα.  

Παροχή 
Πληροφόρησης, 
Διαβούλευση, 
Δημόσιος διάλογος 

Εθνικό 
http://www.fix
mystreet.com
/

Δ/Α Σε λειτουργία Δ/Α Ηνωμένο 
Βασίλειο Αγγλικά Ναι 

Καταγραφή 
σε 
ερευνητικά 
έργα, 
διαγωνισμο
ύς, βάσεις 
δεδομένων, 
κλπ. 

βάση 
δεδομένων 
e-
participation.
net 
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Hear From 
Your MP 

Μέσω της 
πρωτοβουλίας, ο 
χρήστης μπορεί να 
επιλέξει τους 
αντιπροσώπους για 
τις πολιτικές των 
οποίων θα ήθελε να 
λάβει πληροφορίες. 
Στη συνέχεια, το 
αίτημα του πολίτη 
μεταβιβάζεται στον 
αντιπρόσωπο με ένα 
μήνυμα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου. Ένα 
Μέλος του 
Κοινοβουλίου μπορεί 
να εφοδιάσει με 
πληροφορίες τον 
ενδιαφερόμενο πολίτη 
ή να συζητήσει τις 
πολιτικές του μαζί με 
όλους τους 
εγγεγραμμένους 
ψηφοφόρους από την 
εκλογική του 
περιφέρεια σε ένα 
διαδικτυακό χώρο 
συζητήσεων.  

Παροχή 
Πληροφόρησης, 
Ομιλίες 

Εθνικό 
http://www.he
arfromyourm
p.com/

Δ/Α Σε λειτουργία Δ/Α Ηνωμένο 
Βασίλειο Αγγλικά Ναι 

Καταγραφή 
σε 
ερευνητικά 
έργα, 
διαγωνισμο
ύς, βάσεις 
δεδομένων, 
κλπ. 

βάση 
δεδομένων 
e-
participation.
net 

Sie-
Schreiben-
Dir.de 

Μέσω της 
πρωτοβουλίας, ο 
χρήστης μπορεί να 
επιλέξει έναν ή 
παραπάνω 
εκπροσώπους από 
την εκλογική του 
περιφέρεια με 
τον/τους οποίον/ους 
θα ήθελε να 
επικοινωνήσει. Κατά 
συνέπεια, οι 
εκπρόσωποι 
ειδοποιούνται για το 
ενδιαφέρον των 
πολιτών και 

Ομιλίες Εθνικό 

http://www.si
e-schreiben-
dir.de/site/ind
ex.php

Δ/Α Σε λειτουργία Δ/Α Γερμανία Γερμανικ
ά Ναι 

Καταγραφή 
σε 
ερευνητικά 
έργα, 
διαγωνισμο
ύς, βάσεις 
δεδομένων, 
κλπ. 

βάση 
δεδομένων 
e-
participation.
net 
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κατασκευάζουν ένα 
θέμα στο φόρουμ 
προς συζήτηση. 

Regionales 
Dialogforum 
Flughafen 
Frankfurt 

Ένας διαδικτυακός 
χώρος συζητήσεων 
κατασκευάστηκε για 
να καθιερώσει την 
επικοινωνία μεταξύ 
των πολιτών για τις 
επιδράσεις του 
αεροδρομίου της 
Φρανκφούρτης στη 
γύρω περιφέρειά του.  

Παροχή 
Πληροφόρησης, 
Διαβούλευση 

Τοπικό 
http://www.di
alogforum-
flughafen.de/

Δ/Α Σε λειτουργία Δ/Α Γερμανία Γερμανικ
ά Ναι 

Καταγραφή 
σε 
ερευνητικά 
έργα, 
διαγωνισμο
ύς, βάσεις 
δεδομένων, 
κλπ. 

βάση 
δεδομένων 
e-
participation.
net 

Kommunalf
orum.de - 
City 
administrati
on network 

Ιδιωτική πρωτοβουλία 
η οποία επιτρέπει μία 
απλή και δωρεάν 
επικοινωνία σχετικά 
με τη δημοτική 
διοίκηση στη 
Γερμανία. Οι τοπικές 
κυβερνήσεις και 
διοικήσεις, πολίτες, 
πολιτικοί, επιχειρήσεις 
και άλλοι 
εμπλεκόμενοι 
άνθρωποι, μέσα από 
εργαλεία όπως χώροι 
συζητήσεων, άμεσες 
συνομιλίες, 
φορτώσεις/λήψεις, 
ψηφοφορίες κλπ, 
έχουν την ευκαιρία να 
απολαύσουν μία 
αποτελεσματική 
επικοινωνία.  

Δημόσιος διάλογος Εθνικό 

http://www.ko
mmunalforu
m.de/ (also: 
kommunalne
ws.de, 
kommunalvid
eos.de, 
kommunalch
at.de)

1 Ιανουαρίου 
2002 Σε λειτουργία 

Φιλανθρωπι
κές και 
εθελοντικές 
συνεισφορέ
ς 

Γερμανία Γερμανικ
ά Ναι 

Καταγραφή 
σε 
ερευνητικά 
έργα, 
διαγωνισμο
ύς, βάσεις 
δεδομένων, 
κλπ. 

βάση 
δεδομένων 
της 
διαδικτυακής 
πύλης 
epractice.eu 

Consensus, 
Citizens in 
Network 

Το "Consensus" είναι 
μία διαδικτυακή 
πλατφόρμα για τη 
διαδικτυακή 
συμμετοχή των 
πολιτών η οποία 
λειτουργεί στην 
τοπική διοικητική 
περιοχή της 

Παροχή 
Πληροφόρησης, 
Διαβούλευση, 
Σφυγμομετρήσεις 

Περιφερειακό www.consen
sus.cat 

Ιανουάριος 
2000 Σε λειτουργία 

Περιφερειακ
ή 
χρηματοδότ
ηση 

Ισπανία Καταλανι
κά Ναι 

Καταγραφή 
σε 
ερευνητικά 
έργα, 
διαγωνισμο
ύς, βάσεις 
δεδομένων, 
κλπ. 

βάση 
δεδομένων 
της 
διαδικτυακής 
πύλης 
epractice.eu 
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Καταλονίας και αυτή 
την περίοδο 
χρησιμοποιείται από 
73 Καταλανικούς 
δήμους. Έχει 
σχεδιαστεί με σκοπό 
να πληροφορεί, να 
συμβουλεύει και να 
επιτρέπει τη 
συμμετοχή των 
πολιτών μέσα από το 
διαδίκτυο σε 
διαδικασίες 
συμμετοχής των 
πολιτών στους 
δήμους. Συνεπώς, 
διαθέτει αρκετές 
εφαρμογές και 
λειτουργικότητες 
προσαρμοσμένες στις 
ανάγκες του 
κοινοτικού 
συμβουλίου ώστε να 
βοηθάει τη συμμετοχή 
των πολιτών στη 
δημόσια λήψη 
αποφάσεων.  

Municipality 
of Massa 
urban 
planning 

Ο Δήμος της Massa, 
Ιταλία έχει ξεκινήσει 
μία διαδικτυακή πύλη 
που επιτρέπει τις 
ελεγχόμενες 
διαδικτυακές 
συζητήσεις μεταξύ 
των πολιτών για τον 
καθορισμό των 
κύριων οδηγιών για το 
νέο δομικό σχέδιο το 
οποίο θα υιοθετηθεί 
στους επόμενους 
μήνες από το 
Κοινοτικό Συμβούλιο.   

Χωροταξία Τοπικό 

http://pianostr
utturale.comu
ne.massa.ms
.it 

Ιανουάριος 
2007 Σε λειτουργία 

Ευρωπαϊκή 
χρηματοδότ
ηση και 
Τοπική 
χρηματοδότ
ηση  

Ιταλία Ιταλικά Ναι 

Καταγραφή 
σε 
ερευνητικά 
έργα, 
διαγωνισμο
ύς, βάσεις 
δεδομένων, 
κλπ. 

βάση 
δεδομένων 
της 
διαδικτυακής 
πύλης 
epractice.eu 
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e-dialogos 

Μία ιστοσελίδα που 
επιτρέπει στους 
πολίτες του δήμου 
Τρικάλων να 
συμμετέχουν στις 
διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων. 

Διαβούλευση, 
Δημόσιος διάλογος, 
Σφυγμομετρήσεις, 
Εκστρατείες  

Τοπικό www.edialog
os.gr Δ/Α Σε λειτουργία 

Ευρωπαϊκή 
χρηματοδότ
ηση 

Ελλάδα Ελληνικά Ναι 

Καταγραφή 
σε 
ερευνητικά 
έργα, 
διαγωνισμο
ύς, βάσεις 
δεδομένων, 
κλπ. 

βάση 
δεδομένων 
της 
διαδικτυακής 
πύλης 
epractice.eu 

Razprava - 
Slovenian 
Citizens´ 
Forum 

Το Φόρουμ των 
Πολιτών της 
Σλοβενίας έχει 
οργανωθεί ώστε να 
επιτρέπει το δημόσιο 
διάλογο για το μέλλον 
της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Οι 
εγγεγραμμένοι 
χρήστες μπορούν να 
λάβουν μέρος σε 
δημόσιες συζητήσεις 
και διαδικτυακές 
διαβουλεύσεις. Οι 
διάλογοι 
περιλαμβάνουν, 
μεταξύ άλλων, θέματα 
όπως η εισαγωγή του 
Ευρώ στη Σλοβενία, 
το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Μοντέλο 
και την ενεργειακή 
πολιτική της ΕΕ.  

Δημόσιος διάλογος, 
Διαβούλευση Εθνικό 

http://www.e-
participacija.s
i/forum_EU/in
dex.php?acti
on=forum

Δ/Α Σε λειτουργία 
Εθνική 
χρηματοδότ
ηση  

Σλοβενία Σλοβενικ
ά Ναι Διαδικτυακή 

αναζήτηση 

βάση 
δεδομένων 
e-
participation.
net 

Have Your 
Say 
(otakantaa.f
i) 

Η πρωτοβουλία 
"Have your say" 
προωθεί τη δημόσια, 
αλλά και ανώνυμη, 
συμμετοχή των 
πολιτών στις 
διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων. 

Διαβούλευση, 
Ομιλίες Εθνικό http://otakant

aa.fi
31 Ιανουαρίου 
2007 Σε λειτουργία 

Εθνική 
χρηματοδότ
ηση  

Φιλανδία 
Φινλανδι
κά, 
Σουηδικά 

Ναι 

Καταγραφή 
σε 
ερευνητικά 
έργα, 
διαγωνισμο
ύς, βάσεις 
δεδομένων, 
κλπ. 

Ευρωπαϊκά 
Βραβεία 
Ηλεκτρονική
ς 
Διακυβέρνη
σης 
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One Salford 
- Think 

Η διαδικτυακή 
πρωτοβουλία του 
Κοινοτικού 
Συμβουλίου του 
Salford υπάρχει για 
να εξυπηρετεί τους 
κατοίκους του και να 
παράσχει μία 
ολοκληρωμένη και 
κατανοητή σειρά 
υπηρεσιών και 
βοηθητικών 
εργαλείων με σκοπό 
τη δημιουργία της 
καλύτερης δυνατής 
ποιότητας ζωής για 
τους ανθρώπους του 
Salford.  

Διαβούλευση, 
Συνεργατικά 
Περιβάλλοντα, 
Παροχή 
Πληροφόρησης,  

Τοπικό www.salford.
gov.uk

Ιανουάριος 
2000 Σε λειτουργία 

Τοπική 
χρηματοδότ
ηση  

Ηνωμένο 
Βασίλειο Αγγλικά Ναι 

Καταγραφή 
σε 
ερευνητικά 
έργα, 
διαγωνισμο
ύς, βάσεις 
δεδομένων, 
κλπ. 

Βρετανικά 
Εθνικά 
Βραβεία 
Ηλεκτρονική
ς 
Διακυβέρνη
σης 

partePUG 

Ο στόχος της 
πρωτοβουλίας 
"PartePUG" είναι να 
ανοίξει τη διαδικασία 
ενός κύριου σχεδίου 
για μία πόλη 50.000 
κατοίκων στη Νότια 
Ιταλία όπου αυτού του 
είδους η διαδικασία 
είναι κλειστή σε 
αυτούς, εξαιτίας της 
πιθανότητας να 
αυξηθεί η αξία της 
γης.  

Χωροταξία Τοπικό http://www.pa
rtecipapug.it 2 Μαΐου 2006 Σε λειτουργία Δ/Α Ιταλία Ιταλικά Ναι 

Καταγραφή 
σε 
ερευνητικά 
έργα, 
διαγωνισμο
ύς, βάσεις 
δεδομένων, 
κλπ. 

Ευρωπαϊκά 
Βραβεία 
Ηλεκτρονική
ς 
Διακυβέρνη
σης 
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Participatio
n at 
Regional 
Financial 
and 
Economical 
Programmi
ng 
Document 

Οι πολίτες που 
κατοικούν στην 
Περιφέρεια του Lazio 
μπορούν να 
συμβάλλουν στην 
ανάπτυξη της 
περιοχής τους με την 
ενεργή συμμετοχή 
τους στη δημιουργία 
του Εγγράφου για το 
Περιφερειακό 
Χρηματοδοτικό και 
Οικονομικό 
Πρόγραμμα. Οι 
πολίτες, τα ιδιωτικά 
και δημόσια όργανα 
και όλες οι τοπικές 
αρχές μπορούν να 
συμμετέχουν 
στέλνοντας τα σχόλια 
και τις προτάσεις τους 
για την πρωτοβουλία 
"Συμμετοχή στο 
Έγγραφο για το 
Περιφερειακό 
Χρηματοδοτικό και 
Οικονομικό 
Πρόγραμμα" (RFEPD-
Participation at 
Regional Financial 
and Economical 
Programming 
Document). Τα σχόλια 
και οι προτάσεις θα 
κατατίθενται στο 
"Συμμετοχικό 
Έγγραφο" 
(Participation 
Document), το οποίο 
στη συνέχεια θα 
παρουσιαστεί στην 
Περιφερειακή 
Κυβέρνηση και 
Συνέλευση. 

Διαβούλευση Περιφερειακό 
http://www.re
gione.lazio.it/
web2/main/

4 Ιουλίου 
2006 Σε λειτουργία Δ/Α Ιταλία Ιταλικά Ναι 

Καταγραφή 
σε 
ερευνητικά 
έργα, 
διαγωνισμο
ύς, βάσεις 
δεδομένων, 
κλπ. 

Ευρωπαϊκά 
Βραβεία 
Ηλεκτρονική
ς 
Διακυβέρνη
σης 
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Konpondu.n
et 

Οι πολιτικοί 
εκπρόσωποι της 
Βασκικής κοινότητας 
παραμένουν 
αφοσιωμένοι στην 
κατασκευή ενός 
σεναρίου ειρήνης για 
να σώσουν τη 
Βασκική σύγκρουση. 
Η πρωτοβουλία 
παρέχει τη 
δυνατότητα να 
μαζευτούν συμβολές 
των πολιτών και να 
αναμεταδοθούν 
άμεσα στα Βασκικά 
όργανα και στα 
πολιτικά κόμματα.  

Διαβούλευση, 
Δημόσιος διάλογος Περιφερειακό http://konpon

du.net Δ/Α Σε λειτουργία Δ/Α Ισπανία Ισπανικά, 
Βασκικά Ναι 

Καταγραφή 
σε 
ερευνητικά 
έργα, 
διαγωνισμο
ύς, βάσεις 
δεδομένων, 
κλπ. 

Ευρωπαϊκά 
Βραβεία 
Ηλεκτρονική
ς 
Διακυβέρνη
σης 

Living 
Bridge (City 
of 
Hamburg) 
(DON) 

Κατά τη διάρκεια της 
σχεδιαστικής 
διαδικασίας της 
πρωτοβουλίας 
"LivingBridge" για τον 
ποταμό Elb, η 
Κυβέρνηση του 
Αμβούργου 
αποφάσισε να 
εμπλέξει τους πολίτες 
του Αμβούργου στον 
προσχεδιασμό της 
διαδικασίας μέσα σε 
διάρκεια τριών μηνών. 

Χωροταξία Τοπικό 

http://www.be
lebte-
bruecke.de/ 
(http://e-
government.
hamburg.de;
http://www.fa
milienleben-
hamburg.de;
http://www.ha
mburg-
haushalt.de;h
ttp://www.do
mplatz.hamb
urg.de;http://
www.demos
monitor.de)

14 Νοεμβρίου 
2007 

19 
Φεβρουαρίου 
2008 

Τοπική 
χρηματοδότ
ηση  

Γερμανία Γερμανικ
ά Ναι 

Καταγραφή 
σε 
ερευνητικά 
έργα, 
διαγωνισμο
ύς, βάσεις 
δεδομένων, 
κλπ. 

Ευρωπαϊκά 
Βραβεία 
Ηλεκτρονική
ς 
Διακυβέρνη
σης 
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Metropole 
Hamburg - 
Growing 
City 

Η διαδικτυακή 
συζήτηση "Metropolis 
Hamburg – Growing 
City" (Μητρόπολη 
Αμβούργου - 
Αυξανόμενη πόλη) 
έλαβε μέρος ανάμεσα 
στις 4 Νοεμβρίου και 
2 Δεκεμβρίου του 
2002 εκ μέρους της 
τοπικής Κυβέρνησης. 
Το θέμα ήταν η 
ανάπτυξη της πόλης 
από τη σκοπιά της 
αποκαλούμενης 
"Έξυπνη Ανάπτυξη" 
έννοιας. 

Χωροταξία Τοπικό Δ/Α 4 Νοεμβρίου 
2002 

2 Δεκεμβρίου 
2002 

Τοπική 
χρηματοδότ
ηση  

Γερμανία Γερμανικ
ά Ναι 

Καταγραφή 
σε 
ερευνητικά 
έργα, 
διαγωνισμο
ύς, βάσεις 
δεδομένων, 
κλπ. 

Ευρωπαϊκά 
Βραβεία 
Ηλεκτρονική
ς 
Διακυβέρνη
σης 

Participator
y Budgeting 
Hamburg 
(PB-HH) 

Το συμβούλιο του 
Αμβούργου στη 
Γερμανία έχει 
συμφωνήσει να 
αφήσει όλους τους 
πολίτες να 
προσπαθήσουν να 
οργανώσουν τον 
επόμενο δημοτικό 
προϋπολογισμό. 
Επομένως, το 
λογισμικό "επίδειξη 
προϋπολογισμού" 
που αναπτύχθηκε 
από την TuTech (IC) 
χρησιμοποιήθηκε για 
να κάνει κατανοητούς 
τους πολύπλοκους 
οικονομικούς 
υπολογισμούς. Στην 
ιστοσελίδα, τα 
διάφορα τμήματα του 
προϋπολογισμού της 
πόλης 
παρουσιάστηκαν σε 
τρισδιάστατα 
γραφήματα - πίτες, με 

Χωροταξία Τοπικό 
http://www.ha
mburg-
haushalt.de

18 Απριλίου 
2006 

12 Μαΐου 
2006 

Τοπική 
χρηματοδότ
ηση  

Γερμανία Γερμανικ
ά Ναι 

Καταγραφή 
σε 
ερευνητικά 
έργα, 
διαγωνισμο
ύς, βάσεις 
δεδομένων, 
κλπ. 

Ευρωπαϊκά 
Βραβεία 
Ηλεκτρονική
ς 
Διακυβέρνη
σης 
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συνοδευτικούς 
ρυθμιστές, τους 
οποίους οι χρήστες 
μπορούσαν να 
χρησιμοποιούν για να 
μετατρέπουν τα 
σχέδια εξόδων σε 
κάθε περιοχή κατά 
πάνω ή κατά κάτω, σε 
ένα μέγιστο ή σε ένα 
ελάχιστο σε σχέση με 
τις τρέχουσες θέσεις 
τους.  

Virtual 
Cities  

Οι Ολλανδικές πόλεις 
Apeldoorn, Helmond 
και Tilburg 
χρησιμοποιούν 
τεχνολογίες του 
εικονικού κόσμου 
(VirtuoCity) για να 
στηρίξουν τη 
συμμετοχή των 
πολιτών τους σε 
σημαντικά 
ανακατασκευαστικά 
έργα των πόλων.  

Παροχή 
Πληροφόρησης, 
Συνεργατικά 
Περιβάλλοντα,  
Δημόσιος διάλογος, 
Χωροταξία, 
Σφυγμομετρήσεις 

Εθνικό 

http://www.ce
bra.eu/ 
(http://www.vi
rtueelapeldoo
rn.nl;http://w
ww.virtueelhe
lmond.nl;http:
//www.virtuee
ltilburg.nl)

1 Ιανουαρίου 
2007 

1 Ιανουαρίου 
2008 

Τοπική 
χρηματοδότ
ηση  

Ολλανδία Δανέζικα Ναι 

Καταγραφή 
σε 
ερευνητικά 
έργα, 
διαγωνισμο
ύς, βάσεις 
δεδομένων, 
κλπ. 

βάση 
δεδομένων 
της 
διαδικτυακής 
πύλης 
epractice.eu 

ePetitions 

Μέσω της 
πρωτοβουλίας 
"ePetitions" οι 
χρήστες μπορούν να 
συμμετέχουν και να 
δημιουργούν αιτήσεις. 
Επίσης, υπάρχουν 
διαθέσιμες 
πληροφορίες για τον 
Πρωθυπουργό και την 
Κυβέρνηση καθώς και 
φόρμες για ερωτήσεις 
που απευθύνονται 
στα Μέλη του 
Κοινοβουλίου.  

Παροχή 
Πληροφόρησης, 
Εκστρατείες  

Εθνικό http://petition
s.pm.gov.uk/

Νοέμβριος 
2006 Σε λειτουργία 

Εθνική 
χρηματοδότ
ηση 

Ηνωμένο 
Βασίλειο Αγγλικά Ναι 

Καταγραφή 
σε 
ερευνητικά 
έργα, 
διαγωνισμο
ύς, βάσεις 
δεδομένων, 
κλπ. 

Αναζήτηση 
μέσω 
διαδικτύου 
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Ville D' Issy 

Το Διαλογικό 
Κοινοτικό Συμβούλιο 
επιτρέπει στους 
πολίτες της Issy στη 
Γαλλία να 
παρακολουθούν και 
να συμμετέχουν 
ενεργά στις 
συναντήσεις του 
Κοινοτικού 
Συμβουλίου από την 
άνεση των σπιτιών 
τους ή ενώ βρίσκονται 
εν κινήσει.  

Παροχή 
Πληροφόρησης, 
Ομιλίες 

Τοπικό 

http://www.is
sy.com/index
.php/fr/citoye
ns/le_conseil
_municipal/le
_conseil_mu
nicipal_intera
ctif

Ιανουάριος 
1997 Σε λειτουργία Δ/Α Γαλλία Γαλλικά Ναι 

Καταγραφή 
σε 
ερευνητικά 
έργα, 
διαγωνισμο
ύς, βάσεις 
δεδομένων, 
κλπ. 

βάση 
δεδομένων 
της 
διαδικτυακής 
πύλης 
epractice.eu 

Swindon 
Electoral 
Modernisati
on 
Programme 
(SEMP) 

Η πρωτοβουλία 
χρησιμοποίησε ΤΠΕ 
για να αυξήσει τη 
συμμετοχή και τη 
διαφάνεια μέσα από 
μία διαδικασία 
εκλογών που είναι 
πολυδιαυλική, 
πολυγλωσσική και 
έχει ως σλόγκαν 
"ψηφίστε από 
οπουδήποτε". Η 
διαδικασία αυτή 
συνδύασε ψήφους 
εγγράφως με 
διαδραστικά εργαλεία 
ΤΠΕ όπως 
διαδικτυακή 
ανατροφοδότηση από 
τους πολίτες, SMS και 
υπενθυμίσεις μέσω 
μηνύματα 
ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου και 
ψηφοφορίες μέσα 
από το διαδίκτυο και 
μέσω τηλεφώνου.  

Παροχή 
Πληροφόρησης, 
Σφυγμομετρήσεις 

Τοπικό 
http://www.m
yelection.co.
uk/swindon

1 Ιανουαρίου 
2006 1 Μαΐου 2007 

Εθνική 
χρηματοδότ
ηση 

Ηνωμένο 
Βασίλειο 

Αγγλικά, 
Πορτογα
λικά, 
Βεγγαλικ
ά και 
Κονκάνι 

Ναι 

Καταγραφή 
σε 
ερευνητικά 
έργα, 
διαγωνισμο
ύς, βάσεις 
δεδομένων, 
κλπ. 

Ευρωπαϊκά 
Βραβεία 
Ηλεκτρονική
ς 
Διακυβέρνη
σης 
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Madridparti
cipa: 
citizens’ e-
consultation
s in the city 
of Madrid 

Το έργο "Madrid 
Participa" είναι ένα 
πολύ αποτελεσματικό 
εργαλείο που 
χρησιμοποιείται για να 
αυξήσει τη συμμετοχή 
των πολιτών στη 
διαδικασία λήψης 
αποφάσεων στην 
Πόλη της Μαδρίτης, 
προσφέροντας ένα 
πιο δυναμικό και 
συνεχή διάλογο 
μεταξύ των πολιτικών 
αντιπροσώπων και 
των πολιτών. 

Διαβούλευση, 
Σφυγμομετρήσεις Τοπικό www.madridp

articipa.es 
28 Ιουνίου 
2004 Σε λειτουργία 

Τοπική 
χρηματοδότ
ηση  

Ισπανία Ισπανικά Ναι 

Καταγραφή 
σε 
ερευνητικά 
έργα, 
διαγωνισμο
ύς, βάσεις 
δεδομένων, 
κλπ. 

Ευρωπαϊκά 
Βραβεία 
Ηλεκτρονική
ς 
Διακυβέρνη
σης 

iVoting 

Διαδικτυακή 
ψηφοφορία 
συνδυασμένη με 
παραδοσιακές 
εκλογικές διαδικασίες. 

Σφυγμομετρήσεις Εθνικό 
www.vvk.ee/
engindex.htm
l

Ιανουάριος 
2005 Σε λειτουργία 

Εθνική 
χρηματοδότ
ηση 

Εσθονία Εσθονικά Ναι 

Καταγραφή 
σε 
ερευνητικά 
έργα, 
διαγωνισμο
ύς, βάσεις 
δεδομένων, 
κλπ. 

Ευρωπαϊκά 
Βραβεία 
Ηλεκτρονική
ς 
Διακυβέρνη
σης 

Guardia 
Civil 

Ηλεκτρονικές εκλογές 
και εφαρμογή της 
ψηφιακής υπογραφής 
στην αστική περιοχή 
της Guargia της 
Ισπανίας. 

Σφυγμομετρήσεις,  
Προεκλογικές 
εκστρατείες 

Εθνικό 
http://www.gu
ardiacivil.es/fi
rmadig/ 

1 Ιουνίου 
2002 Σε λειτουργία Δ/Α Ισπανία Ισπανικά Ναι 

Καταγραφή 
σε 
ερευνητικά 
έργα, 
διαγωνισμο
ύς, βάσεις 
δεδομένων, 
κλπ. 

Ευρωπαϊκά 
Βραβεία 
Ηλεκτρονική
ς 
Διακυβέρνη
σης 

IRIS 
Barcelona 
City Council 

Η πρωτοβουλίας 
"IRIS" επιτρέπει σε 
οποιονδήποτε πολίτη 
ή επιχείρηση να 
διατυπώνει 
απαιτήσεις ή 
προτάσεις σχετικές με 
οποιαδήποτε 
δημοτική υπηρεσία, 
επιλέγοντας ανάμεσα 
σε παραπάνω από 20 
διαθέσιμα (όλα 

Διαβούλευση Τοπικό www.bcn.es 5 Νοεμβρίου 
2003 Σε λειτουργία Δ/Α Ισπανία 

Ισπανικά, 
Καταλανι
κά, 
Αγγλικά 

Ναι 

Καταγραφή 
σε 
ερευνητικά 
έργα, 
διαγωνισμο
ύς, βάσεις 
δεδομένων, 
κλπ. 

Ευρωπαϊκά 
Βραβεία 
Ηλεκτρονική
ς 
Διακυβέρνη
σης 
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δωρεάν) κανάλια 
προσβασιμότητας.  

SPES: 
Scottish 
Parliament 
ePetitioner 
system 

Το μοντέλο 
ηλεκτρονικής 
υποβολής αιτήσεων 
που υιοθετήθηκε από 
την πρωτοβουλίας 
"SPES" είναι 
μοναδικό για το 
γεγονός ότι είναι 
ανοιχτό σε κάθε 
πολίτη για να 
υποβάλει και να 
υπογράψει μία 
ηλεκτρονική αίτηση, ή 
να προσθέσει σχόλια 
σε μία διαδικτυακή 
συζήτηση. Η 
διαδικασία διοίκησης 
των ηλεκτρονικών 
αιτήσεων είναι 
παρόμοια με τις 
διαδικασίες διανομής 
αιτήσεων σε χαρτί, τις 
οποίες οι πολίτες 
μπορούν να 
επιλέξουν αντί ή από 
κοινού με τις 
ηλεκτρονικές αιτήσεις. 

Παροχή 
Πληροφόρησης, 
Εκστρατείες  

Περιφερειακό 

http://epetitio
ns.scottish.p
arliament.uk/
default.asp

Φεβρουάριος 
2004 Σε λειτουργία 

Εθνική 
χρηματοδότ
ηση 

Ηνωμένο 
Βασίλειο Αγγλικά Ναι 

Καταγραφή 
σε 
ερευνητικά 
έργα, 
διαγωνισμο
ύς, βάσεις 
δεδομένων, 
κλπ. 

Ευρωπαϊκά 
Βραβεία 
Ηλεκτρονική
ς 
Διακυβέρνη
σης 

Open 
Espoo 
(Avoin 
Espoo) 

Η πρωτοβουλία 
"Open Espoo" είναι 
μία ιδιαίτερα 
καινοτομική, φιλική 
στο χρήστη και 
εύκολη στη χρήση 
υπηρεσία ιστού, που 
ως στόχο έχει την 
ενδυνάμωση της 
συμμετοχής των 
κατοίκων της πόλης 
Espoo στη Φινλανδία 
και άλλων 
ενδιαφερόμενων 
κομμάτων στις 

Χωροταξία Τοπικό www.espoo.fi
/avoinespoo

1 Ιανουαρίου 
2003 Σε λειτουργία Δ/Α Φιλανδία Φινλανδι

κά Ναι 

Καταγραφή 
σε 
ερευνητικά 
έργα, 
διαγωνισμο
ύς, βάσεις 
δεδομένων, 
κλπ. 

Ευρωπαϊκά 
Βραβεία 
Ηλεκτρονική
ς 
Διακυβέρνη
σης 
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σχεδιαστικές 
διαδικασίες. 

MyCommm
unity (Minn 
Gardabær) 

Το "My Gardabaer" 
είναι μία μοναδική 
πύλη η οποία 
προσφέρει λύσεις 
στους πολίτες του 
Δήμου Gardabaer, 
στην Ισλανδία, η 
οποία ενσωματώνεται 
απευθείας με τις 
διαδικασίες εργασιών 
του δήμου που 
πραγματοποιούνται 
στο εσωτερικό του, 
ώστε να παρέχει μία 
πραγματική  end-to-
end λύση 
ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης στους 
πολίτες.  

Συνεργατικά 
περιβάλλοντα, 
Δημόσιος διάλογος, 
Διαβούλευση, 
Σφυγμομετρήσεις 

Τοπικό https://minn.g
ardabaer.is

21 Μαρτίου 
2005 Σε λειτουργία Δ/Α Ισλανδία Ισλανδικ

ά Ναι 

Καταγραφή 
σε 
ερευνητικά 
έργα, 
διαγωνισμο
ύς, βάσεις 
δεδομένων, 
κλπ. 

Ευρωπαϊκά 
Βραβεία 
Ηλεκτρονική
ς 
Διακυβέρνη
σης 

Wolverham
pton 
Partnership 
participation 
website 

Η πρωτοβουλία 
επιτρέπει τη διάθεση 
προς το κοινό 
πληροφοριών σε 
σχεδιασμένες και 
ολοκληρωμένες 
διαβουλεύσεις, σε 
μορφή μίας βάσης 
δεδομένων την οποία 
οι συμβαλλόμενοι θα 
μπορούν να 
ενημερώνουν από το 
διαδίκτυο, και στην 
οποία και οι 
συμβαλλόμενοι αλλά 
και οι πολίτες θα 
μπορούν να 
πραγματοποιούν 
αναζητήσεις καθώς 
και να συζητούν.  

Παροχή 
Πληροφόρησης, 
Διαβούλευση 

Περιφερειακό 

http://www.wt
on-
partnership.o
rg.uk/inovem/
inovem.ti 

Νοέμβριος 
2005 Σε λειτουργία Δ/Α Ηνωμένο 

Βασίλειο Αγγλικά Ναι 

Καταγραφή 
σε 
ερευνητικά 
έργα, 
διαγωνισμο
ύς, βάσεις 
δεδομένων, 
κλπ. 

βάση 
δεδομένων 
της 
διαδικτυακής 
πύλης 
epractice.eu 
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GIVA: 
Geneva 
Internet 
Voting 
Application 

Το Κράτος της 
Γενεύης έχει 
αναπτύξει υπό την 
καθοδήγηση της 
Ελβετικής 
ομοσπονδίας, μία 
μακροπρόθεσμη 
εφαρμογή 
ψηφοφορίας 
χρησιμοποιώντας το 
διαδίκτυο. Εννέα 
επίσημες ψηφοφορίες 
έχουν οργανωθεί 
προς το παρόν, 
καθώς και 
δημοψηφίσματα.  

Σφυγμομετρήσεις, 
Παροχή 
Πληροφόρησης 

Εθνικό 
http://www.ge
neve.ch/ge-
vote/

20 Μαρτίου 
2001 Σε λειτουργία 

Εθνική 
χρηματοδότ
ηση και 
Περιφερειακ
ή 
χρηματοδότ
ηση  

Ελβετία Γαλλικά Ναι 

Καταγραφή 
σε 
ερευνητικά 
έργα, 
διαγωνισμο
ύς, βάσεις 
δεδομένων, 
κλπ. 

Ευρωπαϊκά 
Βραβεία 
Ηλεκτρονική
ς 
Διακυβέρνη
σης 

21st 
Century 
Voting in 
Sheffield, 
UK 

Τον Μάιο του 2002, το 
Κοινοτικό Συμβούλιο 
του Sheffield έτρεξε 
ένα καινοτόμο 
δοκιμαστικό σχήμα 
ηλεκτρονικής 
ψηφοφορίας για να 
αυξήσει τη συμμετοχή 
των ψηφοφόρων και, 
τελικά, να δράσει ως 
καταλύτης για 
ευρύτερες 
πρωτοβουλίες πάνω 
στην ηλεκτρονική 
δημοκρατία.  

Παροχή 
Πληροφόρησης, 
Εκστρατείες, 
Σφυγμομετρήσεις 

Τοπικό 

http://www.21
cconsultancy.
com/case%2
0studies/evot
ing%202003/
?pageid=6&s
ubid=17 
(http://www.s
heffield.gov.u
k/facts-
figures/digital
-
democracy/e-
voting )

1 Ιανουαρίου 
2002 

31 Μαΐου 
2002 

Εθνική 
χρηματοδότ
ηση  

Ηνωμένο 
Βασίλειο Αγγλικά Ναι 

Καταγραφή 
σε 
ερευνητικά 
έργα, 
διαγωνισμο
ύς, βάσεις 
δεδομένων, 
κλπ. 

Ευρωπαϊκά 
Βραβεία 
Ηλεκτρονική
ς 
Διακυβέρνη
σης 

DanmarksD
ebatten 

Ο κύριος στόχος του 
DanmarksDebatten 
ήταν η καθιέρωση 
ενός δημοκρατικού 
χώρου συζητήσεων, 
όπου οι πολίτες, η 
δημόσια διοίκηση και 
οι πολιτικοί να 
μπορούν να 
εμπλέκονται σε 
διαλόγους.  

Συνεργατικά 
Περιβάλλοντα, 
Διαβούλευση, 
Ομιλίες 

Εθνικό 
http://www.da
nmarksdebatt
en.dk/

Σεπτέμβριος 
2003 

27 Ιουνίου 
2007 Δ/Α Δανία Δανέζικα Ναι 

Καταγραφή 
σε 
ερευνητικά 
έργα, 
διαγωνισμο
ύς, βάσεις 
δεδομένων, 
κλπ. 

Ευρωπαϊκά 
Βραβεία 
Ηλεκτρονική
ς 
Διακυβέρνη
σης 
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RIES 
(Rijnland 
Internet 
Election 
System) 

Η πρωτοβουλία "RIE" 
είναι ένα μοναδικό 
σύστημα 
ψηφοφορίας, που 
επιτρέπει στους 
ψηφοφόρους να 
παρακολουθούν τις 
ίδιες τους τις ψήφους 
στα τελικά 
αποτελέσματα 
καθιστώντας τη 
διαδικασία πλήρως 
διαφανές. 

Σφυγμομετρήσεις Περιφερειακό http://www.rij
nland.net/ries

20 Ιουνίου 
2003 Σε λειτουργία Δ/Α Ολλανδία Δανέζικα Ναι 

Καταγραφή 
σε 
ερευνητικά 
έργα, 
διαγωνισμο
ύς, βάσεις 
δεδομένων, 
κλπ. 

Ευρωπαϊκά 
Βραβεία 
Ηλεκτρονική
ς 
Διακυβέρνη
σης 

The local 
channel 

Η πρωτοβουλίας "The 
local channel" είναι 
μία τοπική 
διαδικτυακή κοινωνική 
πλατφόρμα που 
καλύπτει το Ηνωμένο 
Βασίλειο, 
σχεδιασμένη να 
συνδέσει ταυτόχρονα 
την Τοπική 
Κυβέρνηση, τις 
Κοινοτικές ομάδες και 
τις επιχειρήσεις. 

Παροχή 
Πληροφόρησης, 
Συνεργατικά 
Περιβάλλοντα 

Τοπικό 
http://www.th
elocalchanne
l.co.uk

Σεπτέμβριος 
2003 Σε λειτουργία Δ/Α Ηνωμένο 

Βασίλειο Αγγλικά Ναι 

Καταγραφή 
σε 
ερευνητικά 
έργα, 
διαγωνισμο
ύς, βάσεις 
δεδομένων, 
κλπ. 

βάση 
δεδομένων 
της 
διαδικτυακής 
πύλης 
epractice.eu 

Afstemning 
og debat 

Η πρωτοβουλία 
"Afstemning og debat" 
είναι μία νέα λύση 
ηλεκτρονικής 
δημοκρατίας η οποία 
είναι διαθέσιμη στους 
πολίτες στην εθνική 
διαδικτυακή πύλη της 
Δανίας. Η 
πρωτοβουλία 
επιτρέπει το διάλογο 
αλλά και τη 
πραγματική ρίψη 
ψήφων. Η ενεργή 
συμμετοχή απαιτεί 
από τους πολίτες να 
είναι συνδεδεμένοι και 
να χρησιμοποιούν την 

Παροχή 
Πληροφόρησης, 
Διαβούλευση, 
Δημόσιος διάλογος, 
Σφυγμομετρήσεις 

Εθνικό 

http://e-
demokrati.bo
rger.dk/app/b
orger/index.h
tml

Ιούνιος 2007 Σε λειτουργία 
Εθνική 
χρηματοδότ
ηση 

Δανία Δανέζικα Ναι Διαδικτυακή 
αναζήτηση 

Αναζήτηση 
μέσω 
διαδικτύου 
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ψηφιακή τους 
υπογραφή.  

Interaktiver 
Landschafts
plan 
Koniglutter 
am Elm - 
Interactive 
landscape 
planning 

Στο Königslutter am 
Elm της Γερμανίας 
εφαρμόστηκε ένα 
διαδικτυακό σύστημα 
υποστήριξης 
σχεδιασμού τοπίων. 
Συχνές συνεδρίες του 
συμβουλευτικού 
οργάνου συνόδευσαν 
τις απευθείας 
σύνδεση συζητήσεις 
προκειμένου να 
παραχθεί μια 
ανταλλαγή απόψεων 
μεταξύ των πολιτών 
και της διοίκησης.   

Χωροταξία Τοπικό 

http://www.ko
enigslutter.de
/landschaftsp
lan.php

Δ/Α 6 Απριλίου 
2006 Δ/Α Γερμανία Γερμανικ

ά  Ναι Διαδικτυακή 
αναζήτηση Άλλο 

Gleisdreiec
k - Dialog 

Ηλεκτρονική 
διαβούλευση για την 
ανακαίνιση ενός 
μεγάλου πάρκου μέσα 
σε Γερμανική πόλη.  

Χωροταξία Τοπικό 
http://www.gl
eisdreieck-
dialog.de/ 

Μάιος 2005 16 Νοεμβρίου 
2005 Δ/Α Γερμανία Γερμανικ

ά Όχι Διαδικτυακή 
αναζήτηση Άλλο 

Highland 
Youth Voice  

Η ιστοσελίδα 
λειτουργεί για όλους 
τους νέους 
ανθρώπους της 
περιφέρειας Highland 
στο Ηνωμένο 
Βασίλειο.  

Παροχή 
Πληροφόρησης, 
Δημόσιος διάλογος 

Περιφερειακό http://www.hy
v.org.uk/ Δ/Α Σε λειτουργία Δ/Α Ηνωμένο 

Βασίλειο Αγγλικά Ναι Διαδικτυακή 
αναζήτηση Άλλο 

Lebendige 
Hase 

Εικονική κοινωνία και 
υπενθύμιση για την 
ανανέωση του 
ποταμού Γερμανικής 
πόλης.   

Χωροταξία, 
Εκστρατείες Τοπικό 

http://www.le
bendige-
hase.de

Δ/Α Σε λειτουργία Δ/Α Γερμανία Γερμανικ
ά Ναι Διαδικτυακή 

αναζήτηση Άλλο 
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osale.ee - 
the 
Estonian 
participation 
portal 

Η διαδικτυακή πύλη 
συμμετοχής 
www.osale.ee 
υποστηρίζει την 
ανοιχτή διαβούλευση 
και χάραξη πολιτικής. 
Ο σκοπός της πύλης 
που δημιουργήθηκε 
από την κυβέρνηση 
είναι να χτίσει διμερή 
επικοινωνία μεταξύ 
των εκλογικών 
περιφερειών, 
κάνοντας τη 
λειτουργία της 
κυβέρνησης πιο 
διαφανή στους 
πολίτες.  

Διαβούλευση Εθνικό 
https://www.o
sale.ee/ideed
/ 

Ιούλιος 2007 Σε λειτουργία 
Εθνική 
χρηματοδότ
ηση  

Εσθονία Εσθονικά Ναι Διαδικτυακή 
αναζήτηση Άλλο 

Camden's 
Citizens 
Panel 

Το "CamdenTalks" 
είναι μία 
διαβουλευτική 
επιτροπή περίπου 
2000 κατοίκων. Ως 
σκοπό έχει να δίνει 
στους κατοίκους της 
περιοχής την ευκαιρία 
να εκφράζουν τις 
γνώμες τους για τη 
ζωή στο δήμο και για 
τις τοπικές δημόσιες 
υπηρεσίες.  

Διαβούλευση Τοπικό 
http://www.ca
mdentalks.or
g/register/ 

2004 Σε λειτουργία Δ/Α Ηνωμένο 
Βασίλειο Αγγλικά Ναι 

Reported in 
other 
projects/aw
ards/databa
ses  

βάση 
δεδομένων 
e-
participation.
net 

Committee 
on 
Radioactive 
Waste 
Manageme
nt 
(CoRWM) 

Η Επιτροπή της 
Διοίκησης 
Ραδιενεργών 
Αποβλήτων 
(CoRWM) 
οργανώθηκε το 2003 
για να παρέχει 
ανεξάρτητες 
συμβουλές στην 
Κυβέρνηση σχετικά με 
την μακροπρόθεσμη 
διοίκηση της 
δραστηριότητας των 

Διαβούλευση Εθνικό 

http://www.co
rwm.org.uk/P
ages/Lnk_pa
ges/about_us
.aspx

2004 Σε λειτουργία Δ/Α Ηνωμένο 
Βασίλειο Αγγλικά Ναι  

Καταγραφή 
σε 
ερευνητικά 
έργα, 
διαγωνισμο
ύς, βάσεις 
δεδομένων, 
κλπ. 

βάση 
δεδομένων 
e-
participation.
net 
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ραδιενεργών 
αποβλήτων στο 
Ηνωμένο Βασίλειο.  

Department 
for 
Education 
and Skills 
e-
consultation 

Η ιστοσελίδα 
οργανώθηκε για να 
οργανώσει τη 
διαδικτυακή 
διαβουλευτική 
δραστηριότητα του 
τμήματος. Φιλοξενεί 
έναν αριθμό ερευνών 
και παράγει αναφορές 
για τους 
συμμετέχοντες.  

Διαβούλευση Εθνικό 
http://www.dc
sf.gov.uk/con
sultations/

2005 Σε λειτουργία Δ/Α Ηνωμένο 
Βασίλειο Αγγλικά Ναι 

Καταγραφή 
σε 
ερευνητικά 
έργα, 
διαγωνισμο
ύς, βάσεις 
δεδομένων, 
κλπ. 

βάση 
δεδομένων 
e-
participation.
net 

Dott07, 
Urban food 
and farming 
project, 
Middlesbro
ugh 

Ο σκοπός της 
πρωτοβουλίας είναι 
να βρει έναν νέο 
τρόπο με τον οποίο η 
πόλη Middlesbrough 
θα μπορούσε να 
οδηγηθεί σε μια 
βιώσιμη οικονομία.  

Παροχή 
Πληροφόρησης Περιφερειακό http://www.do

tt07.com/ 2007 Σε λειτουργία Δ/Α Ηνωμένο 
Βασίλειο Αγγλικά Ναι 

Καταγραφή 
σε 
ερευνητικά 
έργα, 
διαγωνισμο
ύς, βάσεις 
δεδομένων, 
κλπ. 

βάση 
δεδομένων 
e-
participation.
net 

Food 
Standards 
Agency 
Chief 
Scientist's 
blog (FSA 
blog) 

Η πρωτοβουλία αυτή 
έχει ως σκοπό να 
ενημερώσει το κοινό 
για το θέματα στα 
οποία εμπλέκεται η 
FSA (Αντιπροσωπεία 
Προτύπων 
Τροφίμων), ποια είναι 
τα αναδυόμενα 
θέματα προς 
απασχόληση και πώς 
η  FSA προτείνει να 
τα αντιμετωπίσει.  

Παροχή 
Πληροφόρησης, 
Δημόσιος διάλογος  

Εθνικό 
http://www.fo
od.gov.uk/sci
enceblog

1 Νοεμβρίου 
2006 Σε λειτουργία 

Εθνική 
χρηματοδότ
ηση  

Ηνωμένο 
Βασίλειο Αγγλικά Ναι 

Καταγραφή 
σε 
ερευνητικά 
έργα, 
διαγωνισμο
ύς, βάσεις 
δεδομένων, 
κλπ. 

βάση 
δεδομένων 
e-
participation.
net 
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PortalU - 
The 
German 
environmen
tal 
information 
portal 

Το "PortalU" είναι μία 
κεντρική διαδικτυακή 
πύλη πληροφόρησης 
της περιβαλλοντικής 
διοίκησης στη 
Γερμανία. Η πύλη 
είναι το αποτέλεσμα 
μίας 
μακροπρόθεσμης 
συνεργασίας των 16 
ομοσπονδιακών 
κρατών και της 
ομοσπονδιακής 
κυβέρνησης. Το 
PortalU παρέχει 
στους πολίτες της 
Γερμανίας, ένα 
ιδιαίτερα προσβάσιμο, 
άνετο και κεντρικό 
σημείο πρόσβασης σε 
δημόσιες 
περιβαλλοντικές 
πληροφορίες και 
δεδομένα. 

Παροχή 
Πληροφόρησης Εθνικό www.portalu.

de 
29 Μαΐου 
2006 Σε λειτουργία 

 Εθνική 
χρηματοδότ
ηση και 
Περιφερειακ
ή 
χρηματοδότ
ηση  

Γερμανία Γερμανικ
ά Ναι 

Καταγραφή 
σε 
ερευνητικά 
έργα, 
διαγωνισμο
ύς, βάσεις 
δεδομένων, 
κλπ. 

βάση 
δεδομένων 
της 
διαδικτυακής 
πύλης 
epractice.eu 

Manageme
nt of the 
ecosystem 
of the lakes 
Koronia and 
Volvi 
(Nomarxiaki 
Autodioikisi 
Thessalonik
i) 

Υλοποίηση 
διαβούλευσης η οποία 
υποστηριζόταν από 
το Νομό 
Θεσσαλονίκης μαζί με 
τους πολίτες και τις 
επιχειρήσεις καθώς 
και όλες τις άλλες 
οντότητες (μη 
κυβερνητικοί 
οργανισμοί, ειδικές 
ομάδες πολιτών, 
κλπ), με σκοπό τη 
στήριξη των 
διαδικασιών λήψης 
αποφάσεων και 
χάραξης πολιτικής 
σχετικά με το 
οικοσύστημα των δύο 
λιμνών, Κορώνεια και 

Δημόσιος διάλογος, 
Σφυγμομετρήσεις  Τοπικό 

http://www.e-
politiki.nath.g
r/

Δ/Α Ολοκληρώθηκ
ε 

Ευρωπαϊκή 
χρηματοδότ
ηση 

Ελλάδα Ελληνικά Ναι 

Καταγραφή 
σε 
ερευνητικά 
έργα, 
διαγωνισμο
ύς, βάσεις 
δεδομένων, 
κλπ. 

Άλλο 

 208 

http://www.portalu.de/
http://www.portalu.de/
http://www.e-politiki.nath.gr/
http://www.e-politiki.nath.gr/
http://www.e-politiki.nath.gr/


Βόλβη, οι οποίες 
βρίσκονται σε μία 
μικρή απόσταση από 
την πόλη της 
Θεσσαλονίκης. 

Knowledge 
by Googling 
Parliamenta
ry 
Information 
(kNOWing) 

Μηχανισμός 
αναζήτησης 
κοινοβουλευτικών 
πληροφοριών για 
τους πολίτες που δεν 
γνωρίζουν τίποτα για 
την εσωτερική 
Κοινοβουλευτική 
οργάνωση ή τη δομή 
της πληροφορίας, 
όμως έχουν το 
δημοκρατικό δικαίωμα 
και καθήκον να 
γνωρίζουν, να 
παρακολουθούν και 
να ελέγχουν κάθε 
θέμα που συζητείται, 
κάθε νόμο και έργο 
που παράγεται από 
τους εκλεγμένους 
τους Αναπληρωτές.  

Παροχή 
Πληροφόρησης Περιφερειακό www.alra.pt 11 Νοεμβρίου 

2007 

28 
Φεβρουαρίου 

2008 

Περιφερειακ
ή 
χρηματοδότ
ηση   

Πορτογα
λία 

Πορτογα
λικά Ναι 

Καταγραφή 
σε 
ερευνητικά 
έργα, 
διαγωνισμο
ύς, βάσεις 
δεδομένων, 
κλπ. 

βάση 
δεδομένων 
της 
διαδικτυακής 
πύλης 
epractice.eu 

The Wheel 
- Support, 
advocacy 
and 
leadership 
for 
Community 
and 
Voluntary 
Activity 

Το "The Wheel" είναι 
ένα όργανο 
υποστήριξης και 
αντιπροσώπευσης 
που συνδέει τους 
Κοινοτικούς και 
Εθελοντικούς 
Οργανισμούς σε όλη 
την Ιρλανδία. Ο 
σκοπός του 'The 
Wheel" για αυτή τη 
διαβούλευση είναι να 
ακουστούν οι απόψεις 
για την Ενεργή Δράση 
των Πολιτών με 
αφορμή την 
πρόσφατη 
Κυβερνητική 

Διαβούλευση  Εθνικό 

http://wheel.e
-
consultation.
org/wiki/index
.php/Main_P
age

Δ/Α Σε λειτουργία Δ/Α Ιρλανδία Αγγλικά Ναι Διαδικτυακή 
αναζήτηση Άλλο 
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ανακοίνωση της 
Ομάδας Εργασίας για 
την Ενεργή Δράση 
των Πολιτών. Οι 
πολίτες 
προσκαλούνται να 
μοιραστούν τις 
εμπειρίες τους και να 
συμμετάσχουν στη 
διαβούλευση.  

MyBikeLan
e 

Η πρωτοβουλία 
"MyBikelane" 
γεννήθηκε μετά από 
επαναληπτικές 
απογοητεύσεις στην 
προσπάθεια να 
αποφεύγονται 
αυτοκίνητα παράνομα 
παρκαρισμένα στις 
λωρίδες των 
ποδηλάτων.    

Δημόσιος διάλογος Τοπικό 
http://nyc.my
bikelane.com
/

Δ/Α Σε λειτουργία Δ/Α 

Ηνωμένο 
Βασίλειο 
και 
Ελβετία 

Αγγλικά Ναι Διαδικτυακή 
αναζήτηση Άλλο 

UK 
parliament 
forums 
(www.parlia
ment.uk)

Το Κοινοβούλιο του 
Ηνωμένου Βασιλείου 
αναπτύσσει 
ηλεκτρονικές 
διαβουλεύσεις εκ 
μέρους των 
επιλεγμένων 
κοινοβουλευτικών 
επιτροπών. 

Διαβούλευση Εθνικό 

http://forums.
parliament.uk
/html/index.ht
ml

Δ/Α Σε λειτουργία Δ/Α Ηνωμένο 
Βασίλειο Αγγλικά Ναι 

Reported in 
other 
projects/aw
ards/databa
ses  

 

viemediatio
n.at 

Τα νέα μέσα έχουν 
χρησιμοποιηθεί στις 
διαδικασίες 
μεσολάβησης σε 
περιβαλλοντικά 
θέματα που 
προέρχονται από το 
Vienna-Schwechat 
αεροδρόμιο ώστε να 
ανοιχτεί ένα άλλο 
κανάλι επικοινωνίας 
μαζί με τις κλασικές 
μεθόδους 
μεσολάβησης. 

Μεσολάβηση Τοπικό 

http://www.vi
emediation.at
/jart/prj3/via-
mf/mforum.ja
rt

1 Ιανουαρίου 
2000 

18 Ιανουαρίου 
2006 Δ/Α Αυστρία Γερμανικ

ά Ναι 

Καταγραφή 
σε 
ερευνητικά 
έργα, 
διαγωνισμο
ύς, βάσεις 
δεδομένων, 
κλπ. 
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E-Recht 

Η πρωτοβουλία "E-
Recht" παρέχει 
πληροφόρηση 
σχετικά με τα στάδια 
που βρίσκεται κάθε 
νομοθετική διαδικασία 
του Γερμανικού 
κοινοβουλίου. 

Παροχή 
Πληροφόρησης Εθνικό 

http://www.pa
rlinkom.gv.at/
PD/HP/show.
psp

2004 Σε λειτουργία Δ/Α Αυστρία Γερμανικ
ά Ναι 

Καταγραφή 
σε 
ερευνητικά 
έργα, 
διαγωνισμο
ύς, βάσεις 
δεδομένων, 
κλπ. 

 

Regionaler 
Flachennut
zungsplan 
FFM 
(Regional 
Land Use 
Plan for 
Frankfurt) 

Η πρωτοβουλία 
έδωσε τη δυνατότητα 
στους πολίτες να 
συμμετέχουν επίσημα 
μέσω Διαδικτύου 
(κοινοποίηση 
σχεδίων, υποβολή 
σχολίων, κλπ) στη 
διαδικασία ετοιμασίας 
ενός σχεδίου χρήσης 
της γης στην 
Φρανκφούρτη.   

Χωροταξία Περιφερειακό 
http://www.pl
anungsverba
nd.de/

Μάιος 2007 Ιούλιος 2007 Δ/Α Γερμανία Γερμανικ
ά Ναι 

Καταγραφή 
σε 
ερευνητικά 
έργα, 
διαγωνισμο
ύς, βάσεις 
δεδομένων, 
κλπ. 

Άλλο 
(Γερμανική 
μελέτη 
Ηλεκτρονική
ς 
Συμμετοχής) 

1000 
Fragen 
(1000 
Questions) 

Η πρωτοβουλία 
σχεδιάστηκε για να 
προκαλέσει δημόσιες 
ομιλίες σε εθνικό 
επίπεδο με σκοπό να 
προωθήσει τη 
διαμόρφωση γνώμης 
σε βιοτικά ζητήματα 
(εμβρυική έρευνα, 
προγεννητική 
διάγνωση, βοηθημένη 
αυτοκτονία, κλπ). 

Δημόσιος διάλογος Εθνικό http://www.10
00fragen.de/

Οκτώβριος 
2002 Σε λειτουργία Δ/Α Γερμανία Γερμανικ

ά Ναι 

Καταγραφή 
σε 
ερευνητικά 
έργα, 
διαγωνισμο
ύς, βάσεις 
δεδομένων, 
κλπ. 

 

Direkt zur 
Kanzlerin 
(Directly to 
the 
Chancellor) 

Δημιουργία καναλιού 
που θα 
χρησιμοποιηθεί για να 
θέσει ερωτήσεις στον 
Ομοσπονδιακό 
Καγκελάριο. Οι 
ερωτήσεις μπορούν 
να υποβληθούν στο 
διαδίκτυο ως αρχεία 
κειμένου, ήχου ή 
βίντεο και να 
σχολιαστούν ή να 

Ομιλίες Εθνικό 
http://www.dir
ektzurkanzler
in.de/

Οκτώβριος 
2006  Σε λειτουργία Δ/Α Γερμανία Γερμανικ

ά Ναι 

Καταγραφή 
σε 
ερευνητικά 
έργα, 
διαγωνισμο
ύς, βάσεις 
δεδομένων, 
κλπ. 
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βαθμολογηθούν από 
άλλους χρήστες.  

Euinfo.ie 

Μία πρωτοβουλία 
που λειτουργεί υπό 
ένα Ιρλανδικό Μέλος 
του Κοινοβουλίου. Ο 
σκοπός είναι η 
ενημέρωση του 
Ιρλανδικού εκλογικού 
σώματος για τη 
Συνθήκη της 
Λισαβόνας.  

Παροχή 
Πληροφόρησης Εθνικό http://www.eu

info.ie/ Δ/Α Σε λειτουργία Δ/Α Ιρλανδία Αγγλικά Ναι Διαδικτυακή 
αναζήτηση Άλλο 

Vote for 
your park 

Οι Λονδρέζοι 
προσκαλούνται τώρα 
να ψηφίσουν ποια 
πάρκα του Λονδίνου 
είναι έτοιμα να 
επωφεληθούν από 
μία μεγάλη 
ανακαίνιση. Ο 
Δήμαρχος του 
Λονδίνου δίνει δέκα 
χιλιάδες έως και 
£400,000 στα πάρκα 
του Λονδίνου που 
παρουσιάζουν τις 
μεγαλύτερες ανάγκες 
ώστε να γίνουν πιο 
καθαρά, πιο ασφαλή, 
πιο πράσινα, και 
καλύτεροι χώροι για 
τους επισκέπτες. 

Χωροταξία Τοπικό 
http://www.lo
ndon.gov.uk/
parksvote/

Δ/Α Σε λειτουργία Δ/Α Ηνωμένο 
Βασίλειο Αγγλικά Ναι 

Καταγραφή 
σε 
ερευνητικά 
έργα, 
διαγωνισμο
ύς, βάσεις 
δεδομένων, 
κλπ. 

βάση 
δεδομένων 
της 
διαδικτυακής 
πύλης 
epractice.eu 

Rivera del 
Marco - 
Plataforma 
de 
eParticipaci
on 
Ayuntamien
to de 
Caceres 

Στο Caceres, 
Extremadura 
(Ισπανία), 
προώθησαν μία 
δράση ηλεκτρονικής 
συμμετοχής όπου οι 
πολίτες μπορούν να 
εκφράσουν τις 
απόψεις και 
προτάσεις τους. 
Επιπλέον, 
επιτρέπεται άμεση 

Ομιλίες Περιφερειακό 
http://riverad
elmarco.ayto-
caceres.es/

Δ/Α Σε λειτουργία 
Ευρωπαϊκή 
χρηματοδότ
ηση  

Ισπανία Ισπανικά Όχι 

Καταγραφή 
σε 
ερευνητικά 
έργα, 
διαγωνισμο
ύς, βάσεις 
δεδομένων, 
κλπ. 

βάση 
δεδομένων 
της 
διαδικτυακής 
πύλης 
epractice.eu 
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επικοινωνία με τους 
εκπροσώπους που 
εμπλέκονται στο 
πρόγραμμα.  
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