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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

       Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση ή αλλιώς η ψηφιακή παροχή 
υπηρεσιών πληροφόρησης και συναλλαγών μεταξύ της δημόσιας 
διοίκησης και  των πολιτών μιας χώρας αποτελεί στις μέρες μας 
έναν  από  τους  ταχύτερα  αναπτυσσόμενους  τομείς  της  νέας 
οικονομίας.  Τα  αποτελέσματα  της  εισόδου  της  συγκεκριμένης 
τεχνολογικής  επανάστασης  είναι  ορατά  πλέον  σε  κάθε  πολίτη, 
στην  καθημερινή  του  συνδιαλλαγή  με  τις  δημόσιες  υπηρεσίες. 
Έρευνες  που  έχουν  γίνει  μετά  την  είσοδο  της  Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης στις ισχυρότερες οικονομίες του κόσμου απέδειξαν 
ότι  η  τεχνολογική  υποστήριξη  της  δημόσιας  διοίκησης  ενίσχυσε 
σημαντικά  την  παραγωγικότητα  του  δημόσιου  τομέα,  ο  οποίος 
λειτουργεί  αποδοτικότερα  και  με  μεγαλύτερη  διαφάνεια 
πατάσσοντας  με  αυτό  τον  τρόπο  τα  φαινόμενα  διαφθοράς. 
Συγχρόνως,  βελτιώθηκε  η  αίσθηση  του  απλού  πολίτη  για  τις 
σχέσεις του με τις δημόσιες υπηρεσίες.

       Σκοπός  της  παρούσας  διπλωματικής  εργασίας  είναι  να 
αποδώσει  σε  βάθος  το  περιεχόμενο  του  όρου  <<Ηλεκτρονική 
Διακυβέρνηση>>, να καταγράψει την υφιστάμενη κατάσταση στον 
ευρωπαϊκό και ελληνικό χώρο, την χρήση που έχει σε κυβερνήσεις 
και επιχειρήσεις και την εφαρμογή της στα Κέντρα Εξυπηρέτησης 
Πολιτών(ΚΕΠ).

       Η δομή της μελέτης περιλαμβάνει πέντε ενότητες, στα οποία 
παρουσιάζονται  τα  αντίστοιχα  θέματα  που  αναφέρθηκαν  στο 
σκοπό της συγγραφής.

      Η πρώτη ενότητα της μελέτης επιχειρεί να παρουσιάσει σε 
βάθος την έννοια της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Παρουσιάζεται 
μια συνοπτική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που αναφέρεται στο 
e-Government και δίνονται οι κύριοι ορισμοί που διατυπώθηκαν τα 
τελευταία  χρόνια  από  μελετητές  και  επίσημους  οργανισμούς. 
Κατόπιν,  παρουσιάζονται  οι  βασικές  μορφές  που  λαμβάνει  η 
Ηλεκτρονική  Διακυβέρνηση,  τα  βασικά  μοντέλα  που  έχουν 
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προταθεί, τα οφέλη  από την εφαρμογή του  e-Government και οι 
μελλοντικές προκλήσεις.

       Η δεύτερη ενότητα της μελέτης ασχολείται με την εφαρμογή 
της  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης στην Ευρώπη.  Η Ηλεκτρονική 
Διακυβέρνηση  θεωρήθηκε  ως  ένα  βασικό  εγχείρημα  από  την 
θέσπιση  της  στρατηγικής  της  Λισαβόνας  το  2000.  Ιδιαίτερες 
στρατηγικές(e-Europe)  αναπτύχθηκαν  με  σκοπό  την  προώθηση 
του  εγχειρήματος  και  απέδωσαν  ενθαρρυντικά  αποτελέσματα 
μέχρι  το  2005.  Από  το  2006  και  μέχρι  το  2010,  η  Ευρωπαϊκή 
Ένωση όρισε την στρατηγική  i2010,  η  οποία αποτελεί  συνέχεια 
των  προηγούμενων  πρωτοβουλιών  και  έχει  ως  σκοπό  την 
παραπέρα ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην καθημερινή 
ζωή του πολίτη.

       Η τρίτη ενότητα της μελέτης παρουσιάζει την υφιστάμενη 
κατάσταση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην χώρα μας και η 
χρήση της σε επιχειρήσεις. Η Ελλάδα, αν και βρίσκεται πίσω στο 
τομέα αυτό, καταβάλλει προσπάθειες για να αναπτύξει σημαντικές 
πρωτοβουλίες  που  θα  διευκολύνουν  την  αλληλεπίδραση  του 
πολίτη  με  το  κράτος.  Τέτοιες  πρωτοβουλίες  είναι  και  το 
επιχειρησιακό πρόγραμμα για την Κοινωνία της Πληροφορίας, το 
επιχειρησιακό πρόγραμμα <<Πολιτεία>> για την επανίδρυση της 
δημόσιας διοίκησης, το έργο <<Σύζευξις>> για την σύνδεση όλων 
των δημόσιων φορέων και η εθνική δικτυακή πύλη <<Ερμής>>. Η 
εθνική Ψηφιακή Στρατηγική 2006-2013 καλείται να προωθήσει το 
εγχείρημα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην χώρα μας. 

     Η τέταρτη ενότητα της μελέτης παρουσιάζει την εφαρμογή της 
στις Κυβερνήσεις, στον Δημόσιο Τομέα και πιο συγκεκριμένα στα 
ΚΕΠ.  Τέλος  παρουσιάζονται  συνοπτικά  τα  κύρια  ελληνικά  e-
Government portals.  
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      Συμπεράσματα στα οποία κατέληξε η μελέτη είναι τα εξής:

• Δεν  υπάρχει  ενιαίο  και  συγκροτημένο  βιβλιογραφικό 
πλαίσιο, όσον αφορά την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.

• Δεν υπάρχουν γενικοί κανόνες επιτυχίας στην Ηλεκτρονική 
Διακυβέρνηση.  Τα  παραδείγματα  από  άλλες  χώρες  είναι 
καλό να λαμβάνονται  υπόψιν,  αλλά η  εφαρμογή σε κάθε 
χώρα πρέπει να στηρίζεται και στις ιδιαίτερες συνθήκες της.

• Σημαντικά  ζητήματα  που  έχει  να  αντιμετωπίσει  η 
προσπάθεια  εφαρμογής  e-Government είναι  η  ασφάλεια 
των συναλλαγών, η εμπιστοσύνη των πολιτών και η μείωση 
του ψηφιακού χάσματος.

• Η  Ευρωπαϊκή  Ένωση  θεωρεί  πολύ  σημαντική  την 
εφαρμογή  e-Government και  αυτό είναι  εμφανές  σε κάθε 
επίσημη στρατηγική που ορίζει.

• Η  Ευρωπαϊκή  Ένωση  προωθεί  διεθνικές  δράσεις 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και υποχρεώνει τα μέλη της 
να αναπτύξουν αντίστοιχα προγράμματα.

• Η  χώρα  μας  βρίσκεται  σε  νηπιακό  στάδιο  σε  θέματα 
Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης,  ωστόσο  γίνεται  σημαντική 
προσπάθεια προς την κατεύθυνση αυτή.

• Σημαντικά  έργα  υλοποιούνται  στην  χώρα  μας  που  θα 
ενισχύσουν την προσπάθεια Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 
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1.1 Εισαγωγή
        Η τεχνολογία  έχει  την  δυνατότητα να μεταμορφώνει  τις 
ανθρώπινες  δραστηριότητες  προσφέροντας  αποτελεσματικό-
τερους  τρόπους  επικοινωνίας  και  πιο  αποδοτικούς  τρόπους 
εργασίας. Την τελευταία δεκαετία με μια πληθώρα εφαρμογών της 
τεχνολογίας της, όπως οι ισχυροί προσωπικοί υπολογιστές και τα 
δημόσια ευρυζωνικά δίκτυα δεδομένων, οι αλλαγές στις διάφορες 
όψεις της καθημερινότητας είναι εντυπωσιακές. Πλέον είναι δυνατή 
η  άμεση  επικοινωνία  μεταξύ  ιδιαίτερα  απομακρυσμένων 
ανθρώπων  (ηλεκτρονικό  ταχυδρομείο,  εφαρμογές  instant 
messaging, τηλεδιάσκεψη), η τηλεργασία, το ηλεκτρονικό εμπόριο, 
οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες, οι ηλεκτρονικές τραπεζικές ή άλλου 
είδους  συναλλαγές,  οι  οποίες  δεν  απαιτούν  από  τους 
συναλλασσόμενους  να  βρίσκονται  στον  ίδιο  χώρο  και  σε 
καθορισμένες χρονικές στιγμές (π.χ. ωράριο καταστημάτων) για να 
διεκπεραιωθούν.

        Οι αυξημένες απαιτήσεις της σύγχρονης ζωής έχουν με την 
σειρά  τους  αυξήσει  τις  αξιώσεις  των  πολιτών  για  μεγαλύτερη 
ευελιξία και περισσότερες διευκολύνσεις στις συναλλαγές τους με 
τον  δημόσιο  τομέα.  Η  αναζήτηση  πληροφοριών  καθώς  και  η 
διεκπεραίωση διαφόρων εργασιών σήμερα έχει ως αποτέλεσμα το 
χάσιμο πολύτιμου χρόνου στον εντοπισμό του υπεύθυνου φορέα 
και αναμονή στις ουρές. Παράλληλα, το ποσοστό των πολιτών που 
εξοικειώνεται  με το Διαδίκτυο ολοένα και  αυξάνεται  τα τελευταία 
χρόνια.  Η  Πολιτεία,  επομένως,  είναι  υποχρεωμένη  να 
επαναπροσδιορίσει  τις  σχέσεις  με  τους  πολίτες  και  τις 
επιχειρήσεις, τις μεθόδους συνεργασίας των διαφόρων κρατικών 
υπηρεσιών και  τους τρόπους εξυπηρέτησης, έτσι ώστε αυτοί να 
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ανταποκρίνονται  στις  σύγχρονες συνθήκες ζωής.  Ακολουθώντας 
το παράδειγμα άλλων κλάδων οικονομικής δραστηριότητας, πλέον 
οι  δημόσιες  υπηρεσίες  στρέφονται  στις  νέες  τεχνολογίες,  στην 
προσπάθεια  να  γίνουν  πιο  αποτελεσματικές  και  ικανές  να 
ανταπεξέλθουν  στις  απαιτήσεις  των  πολιτών  της  σύγχρονης 
εποχής.

         Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση ή αλλιώς e-Government και τα 
διάφορα  συνώνυμά  της,  υφίσταται  στο  διεθνές  προσκήνιο  για 
αρκετά  χρόνια.  Από  τις  αρχές  της  δεκαετίας  του  1990,  οι 
κυβερνήσεις, σε όλα τα επίπεδά τους, υιοθέτησαν προγράμματα 
Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης  προκειμένου  να  παρέχουν 
ηλεκτρονικά,  πληροφορίες  και  υπηρεσίες  σε  πολίτες  και 
επιχειρήσεις. Σήμερα, το  e-Government βρίσκεται στο προσκήνιο 
τόσο στην έρευνα, όσο και στην εφαρμογή και αυτός ο νέος χώρος 
προσελκύει την προσοχή κυβερνήσεων, παρόχων τεχνολογίας και 
ερευνητών.  Παρόλο  που  το  εγχείρημα  της  Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης  υπάρχει  εδώ  και  πολλά  χρόνια,  στην  ουσία 
βρίσκεται  στην  παιδική  του  ηλικία  και  η  μελέτη  του  σε  ακόμα 
νεότερη.  Ωστόσο  θεωρείται  σαν  ένα  παγκόσμιο  φαινόμενο  που 
έρχεται  να  επαναπροσδιορίσει  ρόλους  και  σχέσεις  στην 
δημοκρατία.  

1.2 Η έννοια της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
          Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση περιλαμβάνει την χρήση της 
Πληροφοριακής  Τεχνολογίας  και  ειδικά  του  Διαδικτύου  για  την 
βελτίωση  των  κρατικών  υπηρεσιών  προς  τους  πολίτες,  τις 
επιχειρήσεις  και  τις  άλλες  κρατικές  υπηρεσίες.  Διαθέτει  την 
δυνατότητα της άμεσης σύνδεσης της Πολιτείας με τους πολίτες 
της μ’ έναν τρόπο που δημιουργεί νέες ευκαιρίες και ταυτόχρονα, 
νέες  προκλήσεις.  Το  e-Government μπορεί  να  διευκολύνει  τους 
πελάτες να αλληλεπιδράσουν και να δεχτούν υπηρεσίες από την 
Πολιτεία 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα.

          Έχουν διατυπωθεί διάφοροι ορισμοί για την έννοια της 
Ψηφιακής  Διακυβέρνησης.  Άλλοι  είναι  μάλλον  περιορισμένοι, 



10

εστιάζοντας μόνο στην χρήση των νέων τεχνολογιών, ενώ άλλοι 
βλέπουν  το  e-Government με  πιο  ευρύ  πρίσμα,  σαν  εγχείρημα 
μετασχηματισμού της διακυβέρνησης.  Παρακάτω δίνονται  οι  πιο 
παγκόσμιοι αποδεκτοί ορισμοί:

• << Η χρήση των τεχνολογιών της πληροφορικής και των 
τηλεπικοινωνιών στη δημόσια διοίκηση, σε συνδυασμό με 
οργανωτικές αλλαγές  και νέες δεξιότητες του προσωπικού, 
με σκοπό τη βελτίωση της εξυπηρέτησης του κοινού, την 
ενδυνάμωση  της  δημοκρατίας  και  την  υποστήριξη  των 
δημόσιων πολιτικών>>(Ευρωπαϊκή Ένωση).

•  <<Η  χρήση  από  την  κυβέρνηση  εφαρμογών  του 
Διαδικτύου  και  άλλων  τεχνολογιών,  σε  συνδυασμό  με 
διαδικασίες που ενσωματώνουν αυτές τις τεχνολογίες για 
την ενίσχυση της πρόσβασης στην κρατική πληροφορία και 
υπηρεσία  προς  το  κοινό,  άλλες  υπηρεσίες  και  κρατικές 
οντότητες, ή την βελτίωση σε κυβερνητικές λειτουργίες ως 
προς  την  αποτελεσματικότητα,  την  ποιότητα  των 
υπηρεσιών  και  τον  μετασχηματισμό  τους>>.(Κυβέρνηση 
ΗΠΑ, [2002]).

• <<Η  χρήση  τεχνολογιών  της  πληροφορίας  και  των 
τηλεπικοινωνιών, ειδικά του Διαδικτύου, σαν εργαλείο για 
καλύτερη Διακυβέρνηση(OECD, [2003]).

• << Η χρήση του Διαδικτύου για την διανομή των κρατικών 
πληροφοριών  και  υπηρεσιών  στους  πολίτες>>(UN & 
ASPA, [2002]).

• <<Η χρήση της τεχνολογίας και  ειδικά των διαδικτυακών 
εφαρμογών  για  την  ενίσχυση  της  πρόσβασης  και  την 
αποτελεσματική απόδοση των κυβερνητικών πληροφοριών 
και υπηρεσιών>>(Brown and Brudney [2001]).

• <<Οι  σχέσεις  μεταξύ  των  κυβερνήσεων,  των  πελατών 
τους(επιχειρήσεις, άλλες κυβερνήσεις και πολίτες) και των 
προμηθευτών  τους(επιχειρήσεις,  άλλες  κυβερνήσεις  και 
πολίτες)>>. (Means and Schneider [2000]).
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            Οι  επιστήμονες  βασιζόμενοι  σε  μια  περιεκτική 
βιβλιογραφική ανασκόπηση, προτείνουν τον εξής ορισμό:

            <<Μια  ευρεία  πρωτοβουλία  μετασχηματισμού,  που 
διευκολύνεται  από τις  νέες τεχνολογίες  για α)  την ανάπτυξη και 
παροχή ενιαίων και ολοκληρωμένων κρατικών υπηρεσιών υψηλής 
ποιότητας, β) την διευκόλυνση της αποτελεσματικής διοίκησης και 
γ) την υποστήριξη των οικονομικών και κοινωνικών στόχων των 
πολιτών, των επιχειρήσεων και της κοινωνίας σε τοπικό, εθνικό και 
διεθνές επίπεδο>>.

            Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση δεν είναι απλά η παροχή 
υπολογιστών  σε  κρατικούς  λειτουργούς  ή  η  αυτοματοποίηση 
παλιών διαδικασιών. Ούτε η χρήση των υπολογιστών αλλά ούτε 
και  η  αυτοματοποίηση  περίπλοκων  διαδικασιών  μπορεί  να 
επιφέρει  μεγαλύτερη  αποτελεσματικότητα  στην  κυβέρνηση  ή  να 
προάγει  την  δημόσια  συμμετοχή.  Η  μεμονωμένη  εστίαση  σε 
τεχνολογικές  λύσεις  δεν  θα  μεταβάλλει  την  νοοτροπία  των 
γραφειοκρατών  που  δεν  βλέπουν  τον  πολίτη  σαν  πελάτη  της 
κυβέρνησης  και  συμμέτοχο  στην  λήψη  των  αποφάσεων.  Η 
Ηλεκτρονική  Διακυβέρνηση  είναι  περισσότερο  Διακυβέρνηση, 
παρά Ηλεκτρονική(The e-Government Imperative, OECD, [2003].

            Στην σημερινή εποχή της τεχνολογίας, το e-Government 
είναι  η  επανάσταση  στην  παραδοσιακή  διακυβέρνηση.  Όπως 
παλαιότερα το τηλέφωνο και το φαξ θεωρούνταν καινοτομίες στις 
συναλλαγές  με  το  κράτος,  έτσι  θεωρείται  σήμερα  και  το  e-
Government.          

1.3 Μορφές Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
            Η Πολιτεία παρέχει στους πολίτες, τις επιχειρήσεις και 
άλλες  κρατικές  υπηρεσίες,  πληροφορίες  και  υπηρεσίες.  Η 
διαδικασία  συνήθως  διεξάγεται  με  την  επίσκεψη  σε  κρατικά 
γραφεία, ζητώντας πληροφορίες γραπτώς ή μέσω τηλεφώνου. Με 
την  ανάπτυξη  του  Διαδικτύου,  οι  κρατικές  ιστοσελίδες  έχουν 
αντικαταστήσει ή διευκολύνει κάποιες από αυτές τις διαδικασίες. Οι 
πολίτες  και  οι  επιχειρήσεις  μπορούν  επίσης  να  παρέχουν 
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πληροφορίες στην Πολιτεία μέσω επίσκεψης, τηλεφώνου ή e-mail. 
Οι  κρατικοί  ιστοτόποι  προσφέρουν  πλέον  νέες  δυνατότητες  για 
ηλεκτρονική αλληλεπίδραση με το κράτος.

            Έτσι οι μορφές που μπορεί να λάβουν οι συναλλαγές 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι οι εξής:

• Government to Citizen (G2C)

Οι πρωτοβουλίες G2C προορίζονται στο να διευκολύνουν 
την αλληλεπίδραση των πολιτών με την Πολιτεία, κάτι το 
οποίο θεωρείται από πολλούς ως ο πρωταρχικός στόχος 
της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Οι πρωτοβουλίες αυτές 
επιχειρούν  να  κάνουν  τις  συναλλαγές,  όπως  η  λήψη 
πιστοποιητικών  και  η  πληρωμή  φόρων,  λιγότερο 
χρονοβόρες  και  πιο  εύκολες.  Επίσης,  επιχειρούν  να 
ενισχύσουν την πρόσβαση στην δημόσια πληροφορία με 
την χρήση μέσων όπως οι ιστοσελίδες και τα κιόσκια. Ένα 
άλλο  χαρακτηριστικό  τους  είναι  η  προσπάθεια  για  τον 
περιορισμό της υπερφορτωμένης γραφειοκρατικής φύσης 
πολλών από τις δημόσιες λειτουργίες.

• Government to Business (G2B)

Οι συναλλαγές  G2B περιλαμβάνουν διάφορες υπηρεσίες 
που  παρέχονται  από  την  Πολιτεία  στον  επιχειρηματικό 
χώρο,  όπως  την  γνωστοποίηση  νόμων,  πολιτικών  και 
υπομνημάτων. Επίσης διευκολύνουν την πιστοποίηση των 
επιχειρήσεων,  την  ανανέωση  αδειών  και  την  πληρωμή 
φόρων.  Έτσι,  ενισχύουν  την  ανάπτυξη  της 
επιχειρηματικότητας και ειδικά την δημιουργία μικρών και 
μεσαίων  οργανισμών.  Η  απλοποίηση  των  διαδικασιών 
ενθαρρύνει αναμφισβήτητα την επιχειρηματικότητα.

Σε ανώτερο επίπεδο, οι υπηρεσίες G2B περιλαμβάνουν τις 
ηλεκτρονικές προμήθειες, δηλαδή τις  online ηλεκτρονικές 
συναλλαγές της Πολιτείας με τους προμηθευτές της,  για 
την διάθεση, από μέρους της, αγαθών και υπηρεσιών. Η 
διαδικασία  είναι  διαφανής  και  επιτρέπει  και  σε  σχετικά 
μικρές  επιχειρηματικές  μονάδες  να  διεκδικήσουν 
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συμφωνίες  με  το  κράτος.  Επιπλέον,  η  εξοικονόμηση 
πόρων για το κράτος είναι σημαντική, καθώς καταργούνται 
οι μεσάζοντες.

• Government to Government (G2G)

Σύμφωνα  με  πολλούς  ερευνητές,  ο  τομέας  του  G2G 
αναπαριστά  την  σπονδυλική  στήλη  της  Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης.  Αρκετοί  υποστηρίζουν  ότι  η  κρατική 
λειτουργία(κεντρική,  περιφερειακή,  τοπική)  οφείλει  να 
βελτιώσει  και  να  αναβαθμίσει  τα  δικά  της  εσωτερικά 
συστήματα και τις διαδικασίες, πριν καταστούν επιτυχείς οι 
ηλεκτρονικές  συναλλαγές  με  τους  πολίτες  και  τις 
επιχειρήσεις.  Η  πτυχή  G2G περιλαμβάνει  την  διανομή 
δεδομένων  και  την  διεκπεραίωση  ηλεκτρονικών 
συναλλαγών  μεταξύ  κρατικών  οντοτήτων.  Προϋποθέτει 
αλληλεπιδράσεις  εσωτερικά  σε  κάθε  οντότητα,  αλλά  και 
μεταξύ  των  οντοτήτων  σε  κεντρικό,  περιφερειακό  και 
τοπικό  επίπεδο.  Έτσι,  είναι  δυνατή  η  μείωση  του 
πλεονασμού  δεδομένων  και  η  αύξηση  της 
αποτελεσματικότητας. 

Σε  άλλο  επίπεδο,  οι  υπηρεσίες  G2G μπορούν  να 
χρησιμοποιηθούν  για  συναλλαγές  μεταξύ  κυβερνήσεων 
και  να χρησιμοποιηθούν σαν εργαλείο διεθνών σχέσεων 
και διπλωματίας. 

1.4 Τα οφέλη της εφαρμογής e-Government
        Τα οφέλη από την ενσωμάτωση εφαρμογών Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης είναι πολλαπλά και ιδιαίτερα σημαντικά. Γενικά, ο 
στόχος της εφαρμογής του  e-Government είναι η υποστήριξη της 
αλληλεπίδρασης  μεταξύ  τριών  κύριων  παραγόντων  στην 
κοινωνία(κράτος,  πολίτες,  επιχειρήσεις)  προκειμένου να  επιτύχει 
πολιτική, κοινωνική και οικονομική πρόοδο στην χώρα. Επιμέρους 
οφέλη είναι τα εξής:
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1. Βελτίωση  της  αποτελεσματικότητας.  Οι  νέες 
τεχνολογίες  ενισχύουν  την  βελτίωση  της 
αποτελεσματικότητας  στις  πολύπλοκες  δημόσιες 
διαδικασίες.  Οι  εφαρμογές  διαδικτύου  μπορούν  να 
επιφέρουν  εξοικονόμηση  στην  συλλογή  και  μετάδοση 
δεδομένων,  την  προβολή  των  πληροφοριών  και  την 
επικοινωνία  με  τους  πολίτες.  Πιθανή  είναι  και  η 
μελλοντική αποτελεσματικότητα, μέσα από την διανομή 
των δεδομένων στον κρατικό τομέα.

2. Βελτίωση των υπηρεσιών. Η υιοθέτηση στρατηγικών 
με  κέντρο  τον  πολίτη  είναι  το  κεντρικό  στοιχείο  στις 
στρατηγικές  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης  όλων  των 
χωρών.  Οι  επιτυχημένες υπηρεσίες  χτίζονται  με βάση 
την κατανόηση των απαιτήσεων του χρήστη, κάτι που 
ισχύει  και  για  τις  online υπηρεσίες.  Η  εστίαση  στον 
πελάτη  σημαίνει  ότι  ένας  χρήστης  δεν  χρειάζεται  να 
κατανοήσει τις πολύπλοκες κρατικές δομές και σχέσεις. 
Το διαδίκτυο μπορεί  να βοηθήσει  σε αυτό τον στόχο, 
διευκολύνοντας τις κυβερνήσεις να φαίνονται σαν ένας 
ενοποιημένος οργανισμός και παρέχοντας ενιαίες online 
υπηρεσίες. Όπως συμβαίνει και με όλες τις υπηρεσίες, 
το e-Government πρέπει να αναπτυχθεί υπό το πρίσμα 
της ζήτησης και των αξιών του χρήστη.

3. Μπορούν  να  επιτευχθούν  συγκεκριμένα 
αποτελέσματα.  Το  Ίντερνετ  μπορεί  να  βοηθήσει  τις 
εμπλεκόμενες  οντότητες  να  μοιράζονται  πληροφορίες 
και  ιδέες  και  να  πετυχαίνουν  συγκεκριμένα 
αποτελέσματα.  Για  παράδειγμα,  η  διανομή 
πληροφοριών  στον  τομέα  της  υγείας  μπορεί  να 
βελτιώσει  την  κατανομή των πόρων και  την  φροντίδα 
των ασθενών. Ωστόσο, η διανομή των πληροφοριών θα 
εγείρει θέματα προστασίας ευαίσθητων δεδομένων και 
οι  δυνατές  ανταλλαγές  δεδομένων  πρέπει  να 
μελετηθούν πολύ προσεκτικά.

4. Αποτελεί  σημαντικό  κίνητρο  για  μετασχηματισμό 
της  διακυβέρνησης. Όλες  οι  κυβερνήσεις 
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αντιμετωπίζουν ζητήματα όπως ο εκμοντερνισμός και ο 
μετασχηματισμός  της  δημόσιας  διοίκησης.  Εξελίξεις, 
όπως η παγκοσμιοποίηση, η μεταβαλλόμενη ζήτηση, οι 
κοινωνίες που αλλάζουν και οι αυξανόμενες απαιτήσεις 
των  πολιτών,  σημαίνουν  ότι  η  διαδικασία 
αναδιοργάνωσης θα πρέπει  να είναι  συνεχής.  Οι νέες 
τεχνολογίες  έχουν  υποστηρίξει  μετασχηματισμούς  σε 
πολλούς τομείς.

5. Εμπιστοσύνη  των  πολιτών  προς  την  κυβέρνησή 
τους. Η  οικοδόμηση  εμπιστοσύνης  ανάμεσα  στις 
κυβερνήσεις και τους πολίτες είναι πολύ σημαντική για 
την σωστή διακυβέρνηση. Οι νέες τεχνολογίες μπορούν 
να  βοηθήσουν  προς  αυτή  την  κατεύθυνση, 
διευκολύνοντας  τους  πολίτες  να  αναμειχθούν  στις 
πολιτικές  διαδικασίες,  προωθώντας  την  ανοιχτή  και 
υπεύθυνη  διακυβέρνηση  και  αποτρέποντας  την 
διαφθορά.  Επιπλέον,  μπορεί  να  βοηθήσουν  ατομικές 
φωνές  να  ακουστούν  δημόσια,  να  προβάλλουν  την 
δημιουργική σκέψη των πολιτών σε σχέση με δημόσια 
ζητήματα  και  να  φέρουν  τις  δημοκρατικές  διαδικασίες 
πιο κοντά στον πολίτη.

6. Ενίσχυση  της  δημοκρατίας. Περιλαμβάνει  την 
δημιουργία περισσότερο προσβάσιμης κυβέρνησης και 
την  ενθάρρυνση  της  συμμετοχής  των  πολιτών  στις 
δημοκρατικές διαδικασίες. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση 
κάνει  πράξη  την  άμεση  επικοινωνία  με  τους 
εκπροσώπους της  πολιτικής  εξουσίας,  την  ουσιαστική 
πληροφόρηση και τη συμμετοχή στα πολιτικά δρώμενα, 
όλα  με  αποκλειστική  χρήση  ηλεκτρονικών  μέσων.  Η 
μεγαλύτερη  πρόκληση  για  την  Ηλεκτρονική 
Διακυβέρνηση  είναι  η  ανατροπή  του  κλίματος 
αδιαφορίας και απαξίωσης των σημερινών πολιτών για 
τα  τεκταινόμενα  στους  χώρους  της  πολιτικής  και  της 
διακυβέρνησης, γεγονός που εκφράζεται με σαφή τρόπο 
με το αυξανόμενο ποσοστό αποχής από την εκλογική 
διαδικασία.
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7. Καλύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον. Η τεχνολογία 
είναι  ένας  αποδεδειγμένος  καταλύτης  για  την  αύξηση 
της παραγωγικότητας και της οικονομικής ανάπτυξης. Η 
χρήση  νέων  τεχνολογιών  στον  κρατικό  τομέα  και  η 
εγκατάσταση  μιας  υποδομής  Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης  βοηθά  στην  δημιουργία  φιλικού 
περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις, με την αναβάθμιση 
της  αλληλεπίδρασής  τους  με  το  κράτος.  Μειώνοντας 
τους πλεονασμούς στις διαδικασίες και δίνοντας έμφαση 
στην άμεση και αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών, η 
Ηλεκτρονική  Διακυβέρνηση  δημιουργεί  τις  συνθήκες 
που προσελκύουν επενδυτές.

8. Βελτίωση  της  ποιότητας  ζωής  υποβαθμισμένων 
κοινοτήτων. Η  τεχνολογία  καθιστά  δυνατή  την 
πρόσβαση  του  κράτους  σε  απομονωμένες  ομάδες  ή 
κοινότητες  και  την  βελτίωση  της  ζωής  τους. 
Περιλαμβάνει  την  ενδυνάμωσή  τους  μέσω  της 
συμμετοχής τους στις δημοκρατικές διαδικασίες και την 
διανομή βασικών αγαθών και υπηρεσιών σε αυτές.

9. Οφέλη  και  σε  άλλες  κατευθύνσεις. Η  Ηλεκτρονική 
Διακυβέρνηση  συνεισφέρει  και  στην  οικονομική 
πολιτική,  μειώνοντας  τις  δαπάνες,  μέσα  από 
περισσότερο  αποτελεσματικά  προγράμματα, 
βελτιώνοντας  την  παραγωγικότητα  μέσα  από  την 
απλοποίηση των κρατικών δομών και  την  προώθηση 
της κοινωνίας της πληροφορίας.

Συνοψίζοντας,  σύμφωνα  με  τον  Heeks [2001]  τα  οφέλη 
ανήκουν σε μια από τις παρακάτω πέντε κατηγορίες:

 Α) Φθηνότερα. Παραγωγή εκροών σε χαμηλότερο κόστος.

Β) Περισσότερα. Παραγωγή περισσότερων εκροών.

Γ) Γρηγορότερα. Παραγωγή εκροών σε λιγότερο χρόνο.

Δ) Καλύτερα. Παραγωγή εκροών με καλύτερη ποιότητα.

Ε) Νέα. Παραγωγή νέων εκροών.   
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1.5 Το μέλλον της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
       Δυσκολίες  μπορούν  να  προκύψουν  στην  ανάπτυξη, 
ενσωμάτωση  και  αναβάθμιση  των  εφαρμογών  Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης. Από τη στιγμή που μια κυβέρνηση θα αποφασίσει 
να υιοθετήσει στρατηγικές μετασχηματισμού των διαδικασιών της, 
σημαντικές  προκλήσεις  προκύπτουν,  τις  οποίες  καλείται  να 
αντιμετωπίσει στο μέλλον. Οι κυριότερες προκλήσεις είναι:

1.      Ανάπτυξη  υποδομής(Infastructure).Οι  χώρες  που 
υιοθετούν  την  Ηλεκτρονική  Διακυβέρνηση αγωνίζονται  να 
δημιουργήσουν μια βασική υποδομή για να εκμεταλλευτούν 
τις νέες τεχνολογίες και τα επικοινωνιακά εργαλεία. Πολλές 
αναπτυσσόμενες  χώρες,  αν  και  έχουν  την  βούληση,  δεν 
διαθέτουν  την  υποδομή  για  την  άμεση  ανάπτυξη 
ηλεκτρονικών  υπηρεσιών.  Αυτές  οι  χώρες  οφείλουν  να 
συμπεριλάβουν στις στρατηγικές τους την προσπάθεια για 
ανάπτυξη  υποδομής,  αναπτύσσοντας  καινοτόμες 
προσεγγίσεις  που  θα  στοχεύουν  στην  επίλυση  του 
προβλήματος της αναγκαίας συνδεσιμότητας των κρατικών 
δομών.

2.  Ασφάλεια (Security).  Κάθε  κυβέρνηση  θα 
αντιμετωπίσει  ζητήματα  σχετικά  με  την  προστασία  των 
πληροφοριών και  των συστημάτων της  από παραβιάσεις 
που απειλούν την ακεραιότητα και την διαθεσιμότητα των 
υπηρεσιών,  αλλά  και  την  εμπιστοσύνη  των  πολιτών  στο 
σύστημα. Τα θέματα ασφαλείας περιλαμβάνουν προστασία 
ενάντια  σε  hackers και  ιούς,  εξασφαλίζοντας  την 
ακεραιότητα  των  ηλεκτρονικών  εγγράφων  και  την 
αποτροπή  της  υποκλοπής  ή  την  παραποίηση 
πληροφοριών.

3.       Προσωπικά δεδομένα(Privacy).Ακόμα και  για  τις 
κυβερνήσεις  που  έχουν  συγκεντρωτική  δομή  για  την 
προστασία των προσωπικών δεδομένων των πολιτών, Η 
Ηλεκτρονική  Διακυβέρνηση  παρουσιάζει  κάποιες  νέες 
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προκλήσεις. Η αποθήκευση πληροφοριών σε ηλεκτρονικές 
βάσεις  δεδομένων,  αν  και  γίνεται  με  το  σκεπτικό  της 
προστασίας  τους,  ενέχει  κινδύνους,  καθώς  τα  δεδομένα 
μοιράζονται  διάφορες  υπηρεσίες.  Πολλά  συστήματα 
συλλέγουν,  αποθηκεύουν  και  χρησιμοποιούν  προσωπικά 
δεδομένα για τους χρήστες των υπηρεσιών ή ακόμα και για 
τους επισκέπτες των δικτυακών τόπων. Για να διατηρηθεί η 
εμπιστοσύνη  των  πολιτών  προς  την  Ηλεκτρονική 
Διακυβέρνηση  και  να  αποφευχθούν  παρανομίες  στην 
χρήση των προσωπικών δεδομένων, μια κυβέρνηση οφείλει 
να προσδιορίσει τον τρόπο που θα περιορίσει την διανομή 
των  προσωπικών  δεδομένων  σε  πρόσωπα  και 
οργανισμούς που ο χρήστης δεν εισήγαγε τα στοιχεία, μέσα 
και έξω από την κρατική μηχανή. Οι κυβερνήσεις οφείλουν 
επίσης να εξετάσουν προσεκτικά τα ζητήματα που αφορούν 
τον  εντοπισμό  των  χρηστών  μέσω  των  cookies και  την 
πιθανότητα κάποιος να μπορεί να τα χρησιμοποιήσει για να 
εντοπίσει συμπεριφορές σε ένα χρήστη.

4.        Εμπιστοσύνη(Trust). Τα προγράμματα Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης  οφείλουν  να  οικοδομήσουν  την 
εμπιστοσύνη  ανάμεσα  στις  κρατικές  υπηρεσίες,  τους 
πολίτες και τις επιχειρήσεις.  Η εμπιστοσύνη περιλαμβάνει 
επίσης  δύο  πολύ  σημαντικά  ζητήματα  κάθε  online 
υπηρεσίας,  την  ασφάλεια  και  τον  σεβασμό  των 
προσωπικών δεδομένων. Χωρίς το κλίμα εμπιστοσύνης, οι 
πολίτες  που  είναι  ήδη  διστακτικοί  με  την  χρήση  της 
τεχνολογίας θα αποφύγουν κάθε προσπάθεια ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών.  Η  Ηλεκτρονική  Διακυβέρνηση  μπορεί  και 
οφείλει να παίξει  σημαντικό ρόλο στην πληροφόρηση του 
κοινού σε σχέση με τις πολιτικές που εφαρμόζει.

5.        Ψηφιακό χάσμα(Digital Divide).Οι διαφορές στην 
πρόσβαση των  υπηρεσιών  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης, 
που  καλείται  συνήθως  <<ψηφιακό  χάσμα>>,  αφορά  ένα 
σύνολο από ζητήματα. Τα χάσματα στην πρόσβαση και την 
χρήση  της  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης  μπορούν  να 
σχετίζονται με ένα αριθμό χαρακτηριστικών, όπως η ηλικία, 
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η  τοποθεσία,  το  επίπεδο  εισοδήματος,  το  επίπεδο 
μόρφωσης, η γλώσσα και οι ειδικές ανάγκες. Τα ζητήματα 
του  ψηφιακού  χάσματος,  που  φαίνεται  να  είναι  κοινά  σε 
κάθε πολιτισμό και χώρα, αναφέρονται τόσο στην ικανότητα 
για πρόσβαση σε υπηρεσίες,  όσο και  στην ικανότητα για 
πρόσβαση  στο  περιεχόμενο.  Κάθε  δημοκρατική  κοινωνία 
έχει την ηθική και νομική υποχρέωση να αγωνίζεται για την 
εξάλειψη  των  κάθε  είδους  αποκλεισμών  και  να  μεριμνά 
ώστε ο κάθε πολίτης να απολαμβάνει  εύκολη και  ισότιμη 
πρόσβαση  στις  υπηρεσίες  του  κράτους.  Το  κράτος  θα 
πρέπει να διατηρήσει τις παραδοσιακές μεθόδους παροχής 
υπηρεσιών, για όσους αδυνατούν να χρησιμοποιήσουν τις 
ανάλογες  ηλεκτρονικές.  Η  λύση  των  προβλημάτων 
πρόσβασης θα είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για το  e-
Government του μέλλοντος.

6.       Οικονομικές διαφορές.  Το εισόδημα αποτελεί  μια 
κύρια  ανησυχία  σε  πλούσιες  και  φτωχές  χώρες.  Οι 
οικονομικά ασθενέστεροι έχουν <<τα χαμηλότερα επίπεδα 
πρόσβασης,  αλλά  συχνά  τα  υψηλότερα  επίπεδα 
αλληλεπίδρασης με το κράτος>>. Σε ένα κράτος με σχετικά 
μικρές  δαπάνες  για  κρατικές  υπηρεσίες  και  περιορισμένη 
πρόσβαση  στο  Internet,  τα  οικονομικά  θα  παίξουν 
σημαντικό  ρόλο  στο  να  εμποδίσουν  το  κοινό  να 
χρησιμοποιήσει τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Ακόμα και αν η 
πρόσβαση είναι η διαθέσιμη σε εκείνους που δεν την έχουν, 
μέσω ενός δημόσιου χώρου, <<δεν είναι το ίδιο με το να 
έχεις  αυτόματη  πρόσβαση  μέσω  σύνδεσης  υψηλής 
ταχύτητας  στο  σπίτι  και  το  γραφείο>>.  Σε  πιο  πλούσιες 
χώρες, οι οικονομικές διαφορές μπορούν να προκαλέσουν 
χάσματα στην χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών. <<Οι 
χώρες με το μεγαλύτερο ψηφιακό χάσμα είναι εκείνες που 
παρουσιάζουν μεγάλες εισοδηματικές ανισότητες>>.

7.        Εκπαίδευση(Training).Γενικά,  όσο  ανεβαίνει  το 
επίπεδο μόρφωσης, αντίστοιχα αυξάνεται και η χρήση του 
Internet.  Σε  κάθε  επίπεδο  εισοδήματος,  οι  άνθρωποι  με 
ανώτερη  μόρφωση  παρουσιάζουν  υψηλότερη  συχνότητα 
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χρήσης  του  Internet σε  σχέση  με  άλλους  χαμηλότερης 
μόρφωσης.  Η  εκπαίδευση  στην  χρήση  της  τεχνολογίας 
φαίνεται  να είναι  το στοιχείο-κλειδί  σε αυτό το χάσμα.  Οι 
ομάδες χρηστών που έχουν εμπειρία στο διαδίκτυο είναι οι 
πιο συχνοί χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

8.       Πρόσβαση(Accessibility). Η εξασφάλιση ότι τα άτομα 
με  ειδικές  ανάγκες  μπορούν  να  χρησιμοποιήσουν  τους 
κρατικούς  δικτυακούς  τόπους  είναι  ένα  άλλο  σημαντικό 
ζήτημα στην ανάπτυξη του  e-Government. Η ανταπόκριση 
στις ανάγκες των ατόμων με ειδικές ανάγκες παρουσιάζει 
συγκεκριμένες προκλήσεις. Για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, 
μια  ιστοσελίδα  είναι  προσβάσιμη  <<αν  μπορεί  να 
χρησιμοποιηθεί με μια ποικιλία τρόπων που δεν εξαρτάται 
από  μια  αίσθηση  ή  ικανότητα>>.  Η  αποτυχία 
προσβασιμότητας στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες δημιουργεί 
την απειλή της εικονικής απομόνωσης των ατόμων αυτών.

9.        Διαφάνεια(Transparency).Η κυβερνητική διαφάνεια 
θα  πρέπει  να  αποτελέσει  σημαντικό  παράγοντα  στην 
σχεδίαση της υποδομής. Οι πολίτες σπάνια κατανοούν πως 
λαμβάνονται  οι  κυβερνητικές  αποφάσεις.  Αυτή  η  έλλειψη 
διαφάνειας αποτρέπει τους περισσότερους πολίτες από την 
ενεργή  συμμετοχή,  την  ανάπτυξη  ερωτημάτων  ή  την 
διαμαρτυρία για άστοχες αποφάσεις. Η έλλειψη διαφάνειας 
μπορεί  να  αποκρύψει  φαινόμενα  διαφθοράς  ή  ευνοϊκής 
μεταχείρισης από το κράτος. Οι κρατικοί δικτυακοί τόποι και 
οι online υπηρεσίες πρέπει να συμμορφωθούν με τις αρχές 
του δικαίου, όσον αφορά τις κρατικές λειτουργίες.

10. Πληροφόρηση των πολιτών. Οι κυβερνήσεις μπορούν να 
είναι  υπερβολικά  φιλόδοξες  με  την  Ηλεκτρονική 
Διακυβέρνηση, αλλά πιθανότατα δεν θα υπάρχει αντίστοιχη 
πληροφόρηση των πολιτών για τις διαθέσιμες ηλεκτρονικές 
υπηρεσίες.

11. Ανθρώπινο δυναμικό(Human Resources).Οι ανθρώπινοι 
πόροι πρέπει να δομηθούν έχοντας κατά νου τους στόχους 
της  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης.  Ένα  εκπαιδευμένο  και 
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πρόθυμο ανθρώπινο προσωπικό είναι πολύ σημαντικό για 
την επιτυχία της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Οι δημόσιοι 
υπάλληλοι  θα  χρειαστούν  εκπαίδευση και  κίνητρα για  να 
<<ενωθούν>> με την νέα υποδομή. Η ανώτερη ηγεσία θα 
πρέπει να περιμένει ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι θα νιώθουν 
απειλή από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, είτε λόγω του 
φόβου εντοπισμού της διαφθοράς, είτε λόγω του φόβου ότι 
θα μειωθεί η δύναμή τους. Η πολιτική βούληση μπορεί να 
παίξει σημαντικό ρόλο στην δημιουργία θετικού κλίματος για 
την  αλλαγή,  εξασφαλίζοντας  επαρκή  εκπαίδευση  και 
ανταμείβοντας όσους υποστηρίζουν την αλλαγή αυτή.

12.  Benchmarking.  Οι  κυβερνήσεις  πρέπει  να  αξιολογούν 
τακτικά  την  πρόοδο  και  την  αποτελεσματικότητα  των 
επενδύσεων, προκειμένου να προσδιορίσουν αν οι στόχοι 
και  οι  σκοποί ανταποκρίνονται  στα χρονοδιαγράμματα. Ο 
υπολογισμός της αξίας και της προόδου των επενδύσεων 
είναι ένα δύσκολο αλλά αναγκαίο βήμα, εάν είναι επιθυμητή 
η  υποστήριξη  σε  αυτές  τις  πρωτοβουλίες.  Μπορεί  να 
περιλαμβάνει  ποσοτικές  και  ποιοτικές  μετρήσεις,  όπως ο 
αριθμός  των  online υπηρεσιών,  η  μείωση  του  μέσου 
χρόνου  διεκπεραίωσης  των  συναλλαγών,  η  μείωση  των 
παραπόνων για την ποιότητα των υπηρεσιών, η αύξηση της 
συμμετοχής των πολιτών στις δημοκρατικές διαδικασίες και 
η μείωση του κόστους για το κράτος.

13. Προτεραιότητες.  Υπάρχει  βέβαια  και  ο  κίνδυνος 
προώθησης  της  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης  σε  βάρος 
βασικότερων  αρμοδιοτήτων  της  διακυβέρνησης.  Για 
παράδειγμα, σε κάποιες περιοχές της Ινδίας παρουσιάζεται 
υψηλή χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, την ώρα που 
σε  απόσταση  50  χιλιομέτρων  από  τις  περιοχές  αυτές 
υπάρχουν σοβαρά προβλήματα με το δίκτυο ύδρευσης και 
ηλεκτροδότησης. 
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2.1 Εισαγωγή

       Η Ευρωπαϊκή Ένωση για να προωθήσει την ηλεκτρονική 
διακυβέρνηση σχεδίασε και υλοποίησε τα Προγράμματα Δράσης 
2002 και 2005 τα οποία, κυρίως, αποσκοπούσαν στην ανάπτυξη 
εφαρμογών στα κράτη μέλη. Σήμερα, η Ε.Ε. έχει σχεδιάσει το νέο 
Πρόγραμμα Δράσης i2010 που έγινε στο Μάντσεστερ στις 24-25 
Νοεμβρίου 2005. Το νέο πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενδυνάμωση 
της  ηλεκτρονικής  διακυβέρνησης  σε  ευρωπαϊκό  επίπεδο  και 
προσδιορίζει τα βασικά ορόσημα. Τα κυριότερα σημεία είναι:

1. Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις στο επίκεντρο

        Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση μετά το 2005 απευθύνεται 
αποκλειστικώς  στους  πολίτες  και  τις  επιχειρήσεις  για  να 
ικανοποιήσει τις ανάγκες τους:
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• Για  τη  διαβίωση,  την  εργασία  και  την  επιχειρηματικότητά 
τους στην Ευρώπη.

• Ως  χρήστες  των  διοικητικών  υπηρεσιών,  ως 
φορολογούμενοι και ως συμμέτοχοι στη δημοκρατία.

        Οι  δημόσιες  υπηρεσίες  θα  πρέπει  να  σχεδιάζουν  τις 
διαδικασίες  τους  από τη  σκοπιά  του  χρήστη.  Αυτό  σημαίνει  ότι 
πρέπει  να λαμβάνονται  υπόψη οι  απαιτήσεις,  οι  προτεραιότητες 
και οι προτιμήσεις κάθε μεμονωμένης κατηγορίας χρηστών.

2. Ηλεκτρονική  αναγνώριση  των  χρηστών  και 
αυθεντικοποίηση των συναλλαγών.

        Οι επικοινωνίες και οι  συναλλαγές των πολιτών και των 
επιχειρήσεων με τις δημόσιες υπηρεσίες  πρέπει να εξασφαλίζουν 
την αυθεντικότητα των συμβαλλόμενων μερών, την προστασία των 
προσωπικών  δεδομένων  και  τις  θεσμικές  απαιτήσεις  για  τη 
διενέργεια νόμιμων διοικητικών συναλλαγών.

        Μέχρι το 2010 θα αναπτυχθούν συναλλαγές σε πραγματικό 
χρόνο(online)  σε  ολόκληρη  την  Ευρώπη  με  τη  βοήθεια  ενός 
πανευρωπαϊκού  διαλειτουργικού  συστήματος  αναγνώρισης  και 
αυθεντικοποίησης των συναλλαγών.

3. Ηλεκτρονική διακυβέρνηση για όλους

        Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες και τα ηλεκτρονικά προϊόντα θα 
έχουν αξία, εάν και μόνον εάν όλοι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις 
έχουν πρόσβαση σε αυτά. Όλοι  πρέπει  να συμμετέχουν ισότιμα 
στην κοινωνία της γνώσης, χωρίς γεωγραφικούς, οικονομικούς και 
πολιτισμικούς αποκλεισμούς. Το νέο ευρωπαϊκό όραμα είναι:

        Μέχρι το 2010 δεν θα υπάρχει κανένας παραμερισμένος 
πολίτης από την ηλεκτρονική διακυβέρνηση.

4. Αποδοτική και αποτελεσματική δημόσια διοίκηση

   Η  ηλεκτρονική  διακυβέρνηση  δίνει  την  ευκαιρία  για  τη 
δημιουργία  παραγωγικών  και  αποτελεσματικών  δημόσιων 
διοικήσεων και επομένως θα πρέπει σε ότι αφορά την:
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-Αποδοτικότητα: Μέχρι το 2010 η ηλεκτρονική διακυβέρνηση 
θα  πρέπει  να  αυξήσει  την  αποδοτικότητα  σε  ποσά  που 
αντιστοιχούν με το 1% του Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος.

-Αποτελεσματικότητα:  Μέχρι το 2010 οι δημόσιες διοικήσεις 
πρέπει  να  διαθέτουν  στους  πολίτες  και  τις  επιχειρήσεις 
προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.

5. Ηλεκτρονικές δημόσιες προμήθειες

        Τα κράτη πραγματοποιούν προμήθειες που αντιστοιχούν με 
το 15% του Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος και η ηλεκτρονική 
διακυβέρνηση  μπορεί  να  συνεισφέρει  στην  βελτίωση  των 
διαδικασιών  των  δημόσιων  προμηθειών.  Ο  στόχος  στον  τομέα 
αυτόν είναι:

       Μέχρι  το  2010 οι  κρατικές  προμήθειες  πρέπει  να  γίνονται 
ηλεκτρονικά  έτσι  ώστε  όλες  οι  εταιρείες  να  μπορούν  να 
συμμετέχουν στους σχετικούς διαγωνισμούς.

6. Διασυνοριακές υπηρεσίες

          Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση μπορεί να διευκολύνει την 
ελεύθερη  διακίνηση  ανθρώπων,  κεφαλαίων,  αγαθών  και 
υπηρεσιών  μεταξύ  των  κρατών-μελών  και  να  συμβάλλει  στη 
δημιουργία  της  ενωμένης  Ευρώπης.  Έτσι  το  επόμενο  ορόσημο 
είναι:

          Μέχρι το 2100 πρέπει να έχουν αναπτυχθεί ευρωπαϊκές 
διασυνοριακές  εφαρμογές  για  την  πρόνοια,  την  ανεύρεση 
εργασίας,  την απόκτηση αδειών,  την ίδρυση νέων εταιριών,  την 
απόδοση  του  ΦΠΑ  κ.λ.π.  Από  τα  παραπάνω  φαίνεται  ότι  η 
Ευρωπαϊκή  Ένωση  προσδιορίζει  τα  επόμενα  ορόσημα  και 
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προετοιμάζει  την  τρίτη  γενιά  δράσεων  για  την  ηλεκτρονική 
διακυβέρνηση.

2.2 Η στρατηγική της Λισαβόνας
           Στις 13 Δεκεμβρίου 2007 οι ηγέτες της ΕΕ υπέγραψαν τη 
Συνθήκη  της  Λισαβόνας,  τερματίζοντας  με  τον  τρόπο  αυτό  τις 
πολυετείς διαπραγματεύσεις σχετικά με θεσμικά ζητήματα.

           Η Συνθήκη της Λισαβόνας τροποποιεί τις δύο βασικές 
συνθήκες της ΕΕ: τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη 
Συνθήκη για την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Η τελευταία 
αυτή  θα  μετονομασθεί  σε  Συνθήκη  για  τη  Λειτουργία  της 
Ευρωπαϊκής  Ένωσης.  Επίσης,  στην  εν  λόγω  Συνθήκη 
επισυνάπτεται μια σειρά πρωτοκόλλων και δηλώσεων. 

1. Μία  δημοκρατικότερη  και  διαφανέστερη  Ευρώπη,  με 
ενισχυμένο τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των 
εθνικών κοινοβουλίων, με περισσότερες ευκαιρίες για τους 
πολίτες να εκφράζονται και να ακούγεται η φωνή τους, αλλά 
και  με  πιο  συγκεκριμένη  εικόνα  για  το  ποιος  κάνει  τι  σε 
ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. 

o Ενισχυμένος ρόλος για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο εκλέγεται απευθείας 
από  τους  πολίτες  της  ΕΕ,  θα  αποκτήσει  νέες 
σημαντικές εξουσίες όσον αφορά τη νομοθεσία και τον 
προϋπολογισμό  της  ΕΕ  αλλά  και  τις  διεθνείς 
συμφωνίες.  Ειδικότερα,  η  αυξημένη  χρήση  της 
διαδικασίας  συναπόφασης  κατά  την  άσκηση  της 
πολιτικής  θα  διασφαλίσει  την  ισότιμη  θέση  του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με το Συμβούλιο, το οποίο 
εκπροσωπεί τα κράτη μέλη για το μεγαλύτερο μέρος 
της νομοθεσίας της ΕΕ.

o Μεγαλύτερη συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων: τα 
εθνικά  κοινοβούλια  θα  έχουν  περισσότερες  ευκαιρίες 
να συμμετέχουν στις εργασίες της ΕΕ, κυρίως χάρη σε 
έναν νέο μηχανισμό που θα διασφαλίζει ότι η Ένωση 
ενεργεί  μόνον  στις  περιπτώσεις  που  μπορούν  να 
επιτευχθούν  καλύτερα αποτελέσματα  σε  επίπεδο ΕΕ 
(επικουρικότητα).  Σε  συνδυασμό  με  τον  ενισχυμένο 
ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το γεγονός αυτό 



26

θα προωθήσει τη δημοκρατία και τη νομιμότητα κατά 
τη λειτουργία της Ένωσης.

o Ισχυρότερη  φωνή  των  πολιτών:  χάρη  στη  σχετική 
πρωτοβουλία  υπέρ  των  πολιτών,  εφόσον 
συγκεντρωθούν τουλάχιστον ένα εκατομμύριο υπήκοοι 
σημαντικού  αριθμού  κρατών  µελών,  μπορούν  να 
λαµβάνουν την πρωτοβουλία να καλούν την Επιτροπή 
να υποβάλει νέες προτάσεις πολιτικής. 

o Ποιος  κάνει  τι:  η  σχέση  μεταξύ  κρατών  μελών  και 
Ευρωπαϊκής  Ένωσης  θα  καταστεί  σαφέστερη  χάρη 
στην ξεκάθαρη κατηγοριοποίηση των αρμοδιοτήτων.

o Αποχώρηση  από  την  Ένωση:  η  Συνθήκη  της 
Λισαβόνας  αναγνωρίζει  ρητά  για  πρώτη  φορά  τη 
δυνατότητα ενός κράτους μέλους να αποχωρήσει από 
την Ένωση.

2. Μία  αποτελεσματικότερη  Ευρώπη, με  απλουστευμένες 
μεθόδους εργασίας και κανόνες ψηφοφορίας, με βελτιωμένα 
και σύγχρονα θεσμικά όργανα για μία Ευρωπαϊκή Ένωση 27 
μελών και με βελτιωμένη ικανότητα παρέμβασης σε τομείς 
άμεσης προτεραιότητας για τη σημερινή Ένωση. 

o Αποτελεσματική  και  αποδοτική  λήψη  αποφάσεων:  Η 
ψηφοφορία  με  ειδική  πλειοψηφία  στο  Συμβούλιο  θα 
επεκταθεί σε νέους τομείς πολιτικής ώστε η διαδικασία 
λήψης  αποφάσεων  να  είναι  ταχύτερη  και 
αποτελεσματικότερη.  Από το  2014 και  μετά,  η  ειδική 
πλειοψηφία υπολογίζεται βάσει της διττής πλειοψηφίας 
των κρατών μελών και των πληθυσμού, γεγονός που 
αντιπροσωπεύει  τη  διττή  νομιμότητα  της  Ένωσης. 
Διττή  πλειοψηφία  επιτυγχάνεται  όταν  μία  απόφαση 
λαμβάνεται  από  το  55%  των  κρατών  μελών  που 
αντιπροσωπεύουν  τουλάχιστον  το  65%  του 
πληθυσμού της Ένωσης.

o Ένα σταθερότερο και απλουστευμένο θεσμικό πλαίσιο: 
Η Συνθήκη της Λισαβόνας καθιερώνει το αξίωμα του 
Προέδρου  του  Ευρωπαϊκού  Συμβουλίου,  ο  οποίος 
εκλέγεται  για  δυόμιση  χρόνια,  εισάγει  άμεση  σχέση 
μεταξύ της εκλογής του Προέδρου της Επιτροπής και 
των  αποτελεσμάτων  των  ευρωεκλογών,  προβλέπει 
νέες  ρυθμίσεις  για  τη  μελλοντική  σύνθεση  του 
Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  για  μία  μικρότερη 
Επιτροπή,  και  διατυπώνει  σαφέστερους  κανόνες 
ενισχυμένης  συνεργασίας  καθώς  και  δημοσιονομικές 
διατάξεις.
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o Βελτίωση της ζωής των Ευρωπαίων:  η Συνθήκη της 
Λισαβόνας δίνει στην ΕΕ περισσότερες δυνατότητες να 
δραστηριοποιείται  σε  διάφορους  τομείς  πολιτικής 
μείζονος προτεραιότητας για τη σημερινή Ένωση και 
τους πολίτες της. Πρόκειται ειδικότερα για τους τομείς 
της  ελευθερίας,  της  ασφάλειας  και  της  δικαιοσύνης, 
όπως  για  παράδειγμα,  η  καταπολέμηση  της 
τρομοκρατίας  ή  του  εγκλήματος.  Σε  κάποιο  βαθμό 
αφορά και άλλους τομείς, όπως η ενέργεια, η δημόσια 
υγεία, η πολιτική προστασία, η αλλαγή του κλίματος, οι 
υπηρεσίες  γενικού  συμφέροντος,  η  έρευνα,  το 
διάστημα,  η  εδαφική  συνοχή,  το  εμπόριο,  η 
ανθρωπιστική βοήθεια, ο αθλητισμός, ο τουρισμός και 
η διοικητική συνεργασία.

3. Μία  Ευρώπη  των  δικαιωμάτων  και  των  αξιών,  της 
ελευθερίας,  της  αλληλεγγύης  και  της  ασφάλειας: 
προώθηση των αξιών της Ένωσης, ενσωμάτωση του Χάρτη 
θεμελιωδών  δικαιωμάτων  στο  ευρωπαϊκό  πρωτογενές 
δίκαιο,  δημιουργία  νέων  μηχανισμών  αλληλεγγύης  και 
διασφάλιση  καλύτερης  προστασίας  για  τους  Ευρωπαίους 
πολίτες. 

o Οι  δημοκρατικές  αξίες:  η  Συνθήκη  της  Λισαβόνας 
καθορίζει  λεπτομερώς και  στηρίζει  τις  αξίες  και  τους 
στόχους  της  Ένωσης,  που  χρησιμεύουν  ως  σημείο 
αναφοράς  για  τους  Ευρωπαίους  πολίτες  και 
καταδεικνύουν τι έχει να προσφέρει η Ευρώπη στους 
εταίρους της παγκοσμίως.

o Τα δικαιώματα των πολιτών και ο Χάρτης θεμελιωδών 
δικαιωμάτων:  με  τη  Συνθήκη  της  Λισαβόνας 
διατηρούνται  ήδη  τα  κεκτημένα  δικαιώματα  και 
παράλληλα καθιερώνονται ορισμένα νέα. Ειδικότερα, η 
Συνθήκη  εγγυάται  τις  ελευθερίες  και  τις  αρχές  που 
καθορίζονται στο Χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων και 
καθιστά νομικά δεσμευτικές τις διατάξεις του εν λόγω 
Χάρτη σχετικά με τα αστικά, τα πολιτικά, τα οικονομικά 
και τα κοινωνικά δικαιώματα.

o Η ελευθερία των Ευρωπαίων πολιτών: η Συνθήκη της 
Λισαβόνας  διατηρεί  και  ενισχύει  τις  «τέσσερις 
ελευθερίες»  καθώς  και  την  πολιτική,  οικονομική  και 
κοινωνική ελευθερία των Ευρωπαίων πολιτών.

o Η αλληλεγγύη μεταξύ  των κρατών μελών:  βάσει  της 
Συνθήκης της Λισαβόνας, η Ένωση και τα κράτη μέλη 
της ενεργούν από κοινού με πνεύμα αλληλεγγύης εάν 
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ένα  κράτος  μέλος  δεχθεί  τρομοκρατική  επίθεση  ή 
πληγεί  από  φυσική  ή  ανθρωπογενή  καταστροφή. 
Δίδεται  επίσης  έμφαση στην  αλληλεγγύη  στον  τομέα 
της ενέργειας. 

o Η ενισχυμένη ασφάλεια για όλους: η Ένωση αποκτά 
διευρυμένη αρμοδιότητα  να ενεργεί  στους  τομείς  της 
ελευθερίας,  της  ασφάλειας  και  της  δικαιοσύνης, 
γεγονός που θα αυξήσει άμεσα την ικανότητά της για 
καταπολέμηση του εγκλήματος και  της τρομοκρατίας. 
Οι  νέες  διατάξεις  για  την  πολιτική  προστασία,  την 
ανθρωπιστική  βοήθεια  και  τη  δημόσια  υγεία  έχουν 
στόχο  να  ενισχύσουν  την  ικανότητα  της  Ένωσης  να 
αντιδρά όταν απειλείται  η  ασφάλεια  των Ευρωπαίων 
πολιτών.

4. Η παρουσία της  Ευρώπης στην παγκόσμια  σκηνή θα 
εξασφαλιστεί  με  τη  συνένωση  των  μέσων  εξωτερικής 
πολιτικής της Ευρώπης, τόσο στο στάδιο της χάραξης όσο 
και  της  υιοθέτησης  νέων  πολιτικών.  Με  τη  Συνθήκη  της 
Λισαβόνας η Ευρώπη θα αποκτήσει  ισχυρή φωνή που θα 
γίνεται αισθητή από τους εταίρους της παγκοσμίως. Επίσης, 
η  Συνθήκη  θα  αξιοποιήσει  στο  έπακρο  τις  οικονομικές, 
ανθρωπιστικές,  πολιτικές  και  διπλωματικές  δυνάμεις  της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να προωθηθούν τα συμφέροντα 
και οι αξίες της σε παγκόσμια κλίμακα, ενώ ταυτόχρονα να 
διασφαλίζονται τα ιδιαίτερα συμφέροντα των κρατών μελών 
στον τομέα των εξωτερικών υποθέσεων. 

o Ο νέος Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέµατα 
Εξωτερικής  Πολιτικής  και  Πολιτικής  Ασφαλείας,  ο 
οποίος  είναι  και  Αντιπρόεδρος  της  Επιτροπής,  θα 
ενισχύσει τον αντίκτυπο, τη συνοχή και την προβολή 
της εξωτερικής δράσης της ΕΕ.

o Η  νέα  ευρωπαϊκή  υπηρεσία  εξωτερικής  δράσης  θα 
συνδράμει και θα στηρίζει τον Ύπατο Εκπρόσωπο στο 
έργο του.

o Η  ενιαία  νομική  προσωπικότητα  της  Ένωσης  θα 
ενισχύσει  τη  διαπραγματευτική  της  δύναμη  και, 
παράλληλα,  θα  την  καταστήσει  αποτελεσματικότερη 
στη διεθνή σκηνή και πιο αναγνωρίσιμο εταίρο για τις 
τρίτες χώρες και τους διεθνείς οργανισμούς.

o Η πρόοδος  στην  ευρωπαϊκή  πολιτική  ασφαλείας  και 
άμυνας δεν θα θίξει τις ειδικές ρυθμίσεις σχετικά με τη 
λήψη αποφάσεων, αλλά ταυτόχρονα θα προετοιμάσει 
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το  έδαφος  για  ενισχυμένη  συνεργασία  μεταξύ  μιας 
μικρότερης ομάδας κρατών μελών.

2.3 Η Πρωτοβουλία eEurope
         Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που συνήλθε στη Λισσαβόνα, στις 
23/24 Μαρτίου 2000, όρισε για την Ευρώπη το φιλόδοξο στόχο να 
καταστεί  η  πλέον  ανταγωνιστική  και  δυναμική  οικονομία  στον 
κόσμο.  Αναγνώρισε  την  επείγουσα  ανάγκη  να  εκμεταλλευτεί  η 
Ευρώπη ταχέως τις  ευκαιρίες  της νέας οικονομίας,  και  ιδιαίτερα 
του  Διαδικτύου  (Internet).  Για  την  επίτευξη  των  παραπάνω,  οι 
Αρχηγοί Κράτους και Κυβερνήσεως κάλεσαν το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή να εκπονήσουν "...ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για την 
ηλεκτρονική Ευρώπη (eEurope) ...".
 
         Η  πρωτοβουλία  eEurope  δρομολογήθηκε  από  την 
Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  το  Δεκέμβριο  του  1999  με  στόχο  την 
απευθείας  ηλεκτρονική  (επιγραμμική)  σύνδεση  της  Ευρώπης. 
Συμπληρωματικά  προς  την  πρωτοβουλία  αυτή,  η  Επιτροπή 
παρουσίασε  επίσης  ανακοίνωση  σχετικά  με  "στρατηγικές  για 
θέσεις εργασίας στην κοινωνία της πληροφορίας", τον Ιανουάριο 
του  2000.  Οι  Γενικές  Κατευθύνσεις  Οικονομικής  Πολιτικής 
αποτελούν το πλαίσιο για την οικονομική πολιτική, όπου τονίζεται 
η  ανάγκη  για  εύρυθμα  λειτουργούσες  κεφαλαιαγορές  και 
μεγαλύτερο  ανταγωνισμό  στις  αγορές  προϊόντων,  ώστε  να 
ενισχυθεί η καινοτομία.
 
       ΄Επειτα από θετική υποδοχή της πρωτοβουλίας eEurope από 
τα  κράτη  μέλη,  το  Ευρωπαϊκό  Κοινοβούλιο  και  σημαίνοντες 
συντελεστές,  η  Επιτροπή  υπέβαλε  έκθεση  προόδου  προς  το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβόνας, το Μάρτιο του 2000. Στη 
σύνοδο αυτή, οι  επικεφαλής κρατών και κυβερνήσεων ανέλαβαν 
δέσμευση  ως  προς  σειρά  μέτρων,  συμπεριλαμβανομένων  και 
ημερομηνιών  στόχων,  για  την  προώθηση  της  eEurope.  Με  την 
ενθάρρυνση  αυτή  του  Ευρωπαϊκού  Συμβουλίου,  η  Επιτροπή 
ενέκρινε στις 24 Μαΐου 2000 ένα "Προσχέδιο Δράσης", το οποίο 
και  συζήτησε  με  τα  κράτη  μέλη  με  στόχο  να  καταλήξουν  σε 
συμφωνία  μέχρι  το  Ευρωπαϊκό  Συμβούλιο  της  Φέιρα  (19-20 
Ιουνίου 2000).
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 Στόχοι:

• Φθηνότερο, ταχύτερο και ασφαλές Διαδίκτυο 
o Φθηνότερη και ταχύτερη πρόσβαση στο Διαδίκτυο 
o Ταχύτερο Διαδίκτυο για ερευνητές και φοιτητές 
o Ασφαλή δίκτυα και έξυπνες κάρτες 

• Επένδυση σε άτομα και δεξιότητες 
o Η ευρωπαϊκή νεολαία στην ψηφιακή εποχή 
o Η εργασία στην οικονομία της γνώσης 
o Συμμετοχή για όλους στην οικονομία της γνώσης 

• Τόνωση της χρήσης του Διαδικτύου 
o Επιτάχυνση του ηλεκτρονικού εμπορίου 
o Επιγραμμικό  κράτος:  ηλεκτρονική  πρόσβαση  σε 

δημόσιες υπηρεσίες 
o Επιγραμμική υγεία 
o Ευρωπαϊκό  ψηφιακό  περιεχόμενο  για  παγκόσμια 

δίκτυα 
o Ευφυή συστήματα μεταφορών 

2.4 Τα σχέδια δράσης eEurope 2002-2005
          Όταν ξεκίνησε το Σχέδιο Δράσης eEurope 2002, είχε ιδωθεί 
ως  μια  ενέργεια  για  γρήγορο  πέρασμα  της  Ευρώπης  στο 
Διαδίκτυο. Γενικότερα στέφθηκε με επιτυχία και συνέβαλε στο να 
είναι  σήμερα  online  πολύ  περισσότεροι  άνθρωποι  και 
περισσότερες επιχειρήσεις. Ωστόσο, έγιναν εμφανή και ορισμένα 
προβλήματα που σχετίζονταν με τη χρήση. Συγκεκριμένα:

• Οι συνδέσεις ήταν πολύ αργές, κάτι που δεν βοηθούσε στην 
ανάπτυξη  νέων  υπηρεσιών  και  την  επιτάχυνση  του 
ηλεκτρονικού εμπορίου.
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• Κάποια σχολεία μπορεί να ήταν συνδεδεμένα στο Internet, 
αλλά ο κυβερνοχώρος δεν είχε γίνει αναπόσπαστο μέρος της 
παιδαγωγικής διαδικασίας.

• Η  online  παρουσία  των  κυβερνήσεων  είχε  ακόμη  πολύ 
δρόμο  να  διανύσει  προτού  φθάσει  στο  επίπεδο  της 
πραγματοποίησης ηλεκτρονικών συναλλαγών. 

          Έτσι, τον Ιούνιο του 2002 υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο  της  Σεβίλλης  το  Σχέδιο  Δράσης  eEurope  2005.  Ο 
κύριος  στόχος  του  νέου  σχεδίου  ήταν  να  τεθούν  δύο  ομάδες 
δράσεων  που  θα  ενισχύουν  η  μία  την  άλλη:

1.  Δράσεις  που  θα  προωθούν  την  ανάπτυξη  υπηρεσιών, 
εφαρμογών  και  περιεχομένου,  καλύπτοντας  τόσο  τις  online 
δημόσιες  υπηρεσίες  όσο  και  το  η-επιχειρείν,  και
2.  Δράσεις  που  θα  προωθούν  την  ανάπτυξη  υποδομών  για 
ταχύτερες  συνδέσεις  και  ασφαλέστερη  πρόσβαση  στο  Internet.

          Στο Σχέδιο τονίζεται επίσης ότι μέχρι το 2005 η Ευρώπη θα 
έπρεπε να διαθέτει:

• Σύγχρονες  online  δημόσιες  υπηρεσίες  (Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, Τηλεκπαίδευσης και Τηλεϊατρικής)

• Δυναμικό επιχειρηματικό περιβάλλον
• Διευρυμένη  διαθεσιμότητα  γρήγορων  συνδέσεων  στο 

Διαδίκτυο σε ανταγωνιστικές τιμές και  υποδομές απόλυτης 
ασφάλειας συναλλαγών.

          Η  μέχρι  σήμερα εμπειρία  δείχνει  ότι  έχει  συντελεστεί 
σημαντική πρόοδος. Το Σχέδιο Δράσης του 2002 είχε στόχο να 
"φέρει"  στο  Internet  κυβερνήσεις,  πολίτες  και  επιχειρήσεις.  Ο 
δεύτερος  στόχος,  που  τέθηκε  από  το  eEurope  2005,  ήταν  να 
διασφαλιστεί  ότι  οι  υπηρεσίες  που  παρέχονται  online  όντως 
χρησιμοποιούνται.  Ο  δεύτερος  αυτός  στόχος  προϋποθέτει  την 
καλύτερη γνωριμία του κοινού με τις online δημόσιες υπηρεσίες και 
την  οικοδόμηση  εμπιστοσύνης.  Αυτή  είναι  και  η  μεγαλύτερη 
πρόκληση  της  Ευρώπης  σήμερα  για  την  επίτευξη  μιας 
πραγματικής και ολοκληρωμένης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 
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2.5 Η στρατηγική i2010

Διάφορες  μετρήσεις,  έρευνες  και  μελέτες  υπέδειξαν  ότι  η 
Ευρώπη  δεν  αξιοποιεί  στον  καλύτερο  δυνατό  βαθμό  τις  νέες 
τεχνολογίες,  ενώ  δεν  πραγματοποιεί  και  τις  αναγκαίες,  βάσει 
στόχων, επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων.

         Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσίασε τη στρατηγική i2010 που 
κινείται  γύρω  από  τρεις  βασικούς  άξονες:  την  αγορά,  τις 
επενδύσεις  και  την  ποιότητα  ζωής.  Το  πρόθεμα  i περιλαμβάνει 
τρεις ερμηνείες:

• Η πρώτη ερμηνεία-στόχος(internal market for information 
services) αφορά στη δημιουργία ενός κοινού ευρωπαϊκού 
χώρου  για  την  Κοινωνία  της  Πληροφορίας,  όπου  η 
τεχνογνωσία και η τεχνολογία θα διαχέονται με μεγαλύτερη 
ταχύτητα και θα αξιοποιούνται από όλους τους πολίτες.

• Η δεύτερη ερμηνεία-στόχος(investment in ICT innovation 
for competitiveness)  επικεντρώνεται  στο  ζήτημα  των 
επενδύσεων  για  την  αξιοποίηση  των  νέων  τεχνολογιών 
πληροφορικής  και  επικοινωνιών  και  αφορά  κυρίως  στην 
άνοδο της  ανταγωνιστικότητας,  τόσο των κρατών-μελών, 
όσο και συνολικά της Ε.Ε.

• Η τρίτη και τελευταία ερμηνεία-στόχος(inclusion and better 
quality of life)  αφορά  στην  εξασφάλιση  καλύτερης 
ποιότητας ζωής για τους Ευρωπαίους πολίτες, καθώς και 
στην  αντιμετώπιση  των  φαινομένων  κοινωνικού 
αποκλεισμού, με όχημα πάντα την ΚτΠ.

         Οι  δημόσιες  υπηρεσίες  αποτελούν  μείζον  μέρος  της 
ευρωπαϊκής οικονομίας. Οι δημόσιες αγορές ανέρχονται, π.χ. σε 
16% του  ΑΕΠ.  Οι  χώρες  που  παρουσιάζουν  υψηλές  επιδόσεις 
όσον αφορά τον ανοιχτό χαρακτήρα και την αποτελεσματικότητα 
του  δημοσίου  τομέα,  καθώς  και  επιχειρησιακή  ετοιμότητα  σε 
θέματα ηλεκτρονικής δημόσιας διοίκησης, καταλαμβάνουν επίσης 
τις  πρώτες  θέσεις  από  άποψη  οικονομικών  επιδόσεων  και 
ανταγωνιστικότητας. Ο ισχυρός αυτός δεσμός μεταξύ της εθνικής 
ανταγωνιστικότητας, της δύναμης για καινοτομία και της ποιότητας 
της  δημόσιας  διοίκησης  σημαίνει  ότι  η  βελτίωση  της 
διακυβέρνησης  συνιστά  επιτακτικό  ανταγωνιστικό  καθήκον  μέσα 
στην  παγκόσμια  οικονομία.  Με  τις  ηλεκτρονικές  διοικητικές 
υπηρεσίες  μπορούν  οι  δημόσιες  διοικήσεις  να  έχουν  μείζονα 
συνεισφορά την επίτευξη των στόχων της Λισαβόνας. 
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         Εξίσου σημαντική είναι η επιτάχυνση των ηλεκτρονικών 
διοικητικών  υπηρεσιών  αποβλέποντας  στον  εκσυγχρονισμό  και 
την  καινοτομία,  επειδή  οι  κυβερνήσεις  αντιμετωπίζουν  μείζονες 
προκλήσεις, όπως η γήρανση του πληθυσμού, η κλιματική αλλαγή 
ή  η  τρομοκρατία,  οι  πολίτες  απαιτούν  καλύτερες  υπηρεσίες, 
βελτιωμένη ασφάλεια και καλύτερη ποιότητα της δημοκρατίας, ενώ 
οι επιχειρήσεις απαιτούν λιγότερη γραφειοκρατία και περισσότερη 
αποτελεσματικότητα.    

2.6 Μελλοντικές κατευθύνσεις

         Οι  αλλαγές  με  στόχο  την  επίτευξη  μιας  πραγματικής 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης θα πρέπει  να υπερβούν το αρχικό 
επίπεδο της απλής παροχής πληροφοριών μέσω Διαδικτύου, και 
να  φτάσουν  στο  σημείο  της  ολοκλήρωσης,  προσφέροντας 
προηγμένες  υπηρεσίες  σε  ένα  πλήρως  διαδραστικό(interactive) 
περιβάλλον  εργασίας  για  τους  πολίτες  και  τις  επιχειρήσεις.  Οι 
αρμόδιοι υπουργοί της Ευρώπης κάλεσαν την Επιτροπή το 2006 
να προβεί στις απαραίτητες επενδύσεις σε έρευνα και τεχνολογική 
ανάπτυξη,  ώστε  να  διασφαλιστεί  η  διαλειτουργικότητα  και  η 
αξιοπιστία των υποδομών επόμενης γενιάς(συμπεριλαμβανομένης 
της  άμεσης  μετάβασης  στην  γρήγορη  πρόσβαση  στο  Internet). 
Τόνισαν  επίσης  την  ανάγκη  για  καθορισμό  προτεραιοτήτων, 
αξιολόγηση  και  συντονισμό  των  πρωτοβουλιών  Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης,  και  κάλεσαν  την  Επιτροπή  να  εξασφαλίσει  την 
καλύτερη συνεργασία μεταξύ των χωρών-μελών.

         Η ηλεκτρονική ενσωμάτωση έχει μακροπρόθεσμες θεσμικές 
και οργανωτικές επιπτώσεις, και απαιτεί αλλαγές στην προσωπική 
και  κοινωνική  συμπεριφορά,  τους  θεσμούς  και  τις  κοινωνικές 
δομές, καθώς και στο ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον. Συνεπώς, 
απαιτείται  συνεχής  δέσμευση  σε  όλα  τα  επίπεδα  με  περιοδική 
ανασκόπηση της προόδου, των στόχων που περιοδικά τίθενται και 
την  εξειδίκευσή  τους  σε  επιμέρους  δράσεις  και  πρωτοβουλίες. 
Συγκεκριμένα,  οι  μελλοντικές  ερευνητικές  δράσεις  θα πρέπει  να 
συμπεριλαμβάνουν  την  εναρμόνιση  μεταξύ  της  Σχεδίασης  για 
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Όλους και των Υποστηρικτικών Τεχνολογιών. Επίσης, θα πρέπει 
να δοθεί έμφαση στην δέσμευση προς τα ΑΜΕΑ, αυξάνοντας την 
προσοχή σε θέματα προσβασιμότητας.  Ταυτόχρονα,  θεωρήθηκε 
ως  μοναδική  ευκαιρία  για  μια  διευρυνόμενη  και  πολιτισμικά 
ποικιλόμορφη  Ευρώπη  η  συνεχιζόμενη  προσπάθεια  για  την 
σχεδίαση και υλοποίηση των πρωτοβουλιών που απαιτούνται για 
την περαιτέρω προώθηση του οράματος προς μια Κοινωνία της 
Πληροφορίας για όλους τους πολίτες, με ποιοτικά χαρακτηριστικά 
βασισμένα  στις  αρχές  της  ηλεκτρονικής  ενσωμάτωσης,  της 
καθολικής  πρόσβασης  και  της  ισότιμης  συμμετοχής  όλων  των 
πολιτών,  χωρίς  διακρίσεις,  και  να  εξασφαλιστεί  ότι  οι  νέες 
τεχνολογίες  και  οι  ρυθμιστικές  εξελίξεις  δεν  δημιουργούν 
επιπρόσθετα εμπόδια.

         Η Ευρώπη πρέπει να βασιστεί στα πλεονεκτήματά της. 
Διαθέτει ηγετικό ρόλο στις κινητές επικοινωνίες και στην ψηφιακή 
τηλεόραση. Ωστόσο, η εδραίωση του Internet πραγματοποιείται με 
σχετικά αργούς ρυθμούς. Οι βιομηχανίες αυτές βρίσκονται σήμερα 
σε πορεία σύγκλισης, προσφέροντας στην Ευρώπη την ευκαιρία 
να κεφαλαιοποιήσει τα τεχνολογικά της πλεονεκτήματα, καθώς και 
να  αξιοποιήσει  την  εκπαιδευτική  της  αριστεία  και  να 
απελευθερώσει  το  επιχειρηματικό  δυναμικό  της.  Πρέπει 
παράλληλα, να προωθηθεί η ευρωπαϊκή παραγωγή περιεχομένου, 
βασισμένη στην  πολιστική  της  κληρονομιά  και  τη  γλωσσική της 
ποικιλομορφία. Συνδυάζοντας την ψηφιακή της παιδεία με την ισχύ 
που  διαθέτει  στις  κινητές  επικοινωνίες  και  στο  περιεχόμενο,  η 
Ευρώπη θα μπορέσει  να καθοδηγήσει  το επόμενο μεγάλο άλμα 
προς  τον  ασύρματο  κόσμο του  Internet.  Αυτό  θα  βοηθήσει  την 
Ευρώπη να αποκτήσει εσωτερική κοινωνική συνοχή, αλλά και στη 
πραγματοποίηση  του  στόχου  της  Λισσαβώνας,  που  είναι  <<η 
δημιουργία  ενός  περιβάλλοντος  που  ευνοεί  τις  ιδιωτικές 
επενδύσεις και  τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας,  η αύξηση 
της  παραγωγικότητας,  ο  εκσυγχρονισμός  των  δημόσιων 
υπηρεσιών  και  η  δυνατότητα  για  ευκαιρία  στον  καθένα  να 
συμμετέχει στην παγκόσμια κοινωνία της πληροφορίας>>. 



35

3.1 Η ελληνική πραγματικότητα
     Η  κατάσταση  της  δημόσιας  διοίκησης  στην  Ελλάδα 
παρουσιάζει θετική πορεία προόδου τα τελευταία χρόνια, αλλά δεν 
παρακολουθεί επαρκώς τις προκλήσεις των σύγχρονων εξελίξεων, 
στις  οποίες  πρέπει  να  ανταποκριθεί,  και  εξακολουθεί  να 
χαρακτηρίζεται  από σοβαρές δυσλειτουργίες και  προβλήματα τα 
οποία  πρέπει  να  αντιμετωπισθούν.  Η  πρόοδος  που  έχει 
συντελεστεί  βασίζεται  σε  δύο  πυλώνες  παρεμβάσεων.  Πρώτον 
στην  προώθηση  της  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης  με  την 
εισαγωγή  των  νέων  τεχνολογιών  στις  λειτουργίες  της  δημόσιας 
διοίκησης  στο  πλαίσιο  του  επιχειρησιακού  προγράμματος 
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<<Κοινωνία  της  Πληροφορίας  2000-2006>>,  και  δεύτερον  σε 
μέτρα θεσμικού εκσυγχρονισμού.

        Σε ότι αφορά την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, το παλαιότερο 
εγχείρημα  στην  Ελλάδα  τοποθετείται  το  1994,  όταν  δόθηκε  σε 
εφαρμογή το πρόγραμμα <<Κλεισθένης>>,  το  οποίο προέβλεπε 
τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης με την ενσωμάτωση 
νέων τεχνολογιών την περίοδο 1994-2000. Τον Φεβρουάριο του 
1998, δίνεται σε χρήση το καινοτόμο σύστημα του πανελλαδικού 
αριθμού 1502,  μέσω του οποίου οι πολίτες μπορούν να ζητούν 
ένα  αριθμό  από  δημόσια  πιστοποιητικά  και  έγγραφα.  Το  1999 
ψηφίζεται  το  επιχειρησιακό  πρόγραμμα  <<Κοινωνία  της 
Πληροφορίας>>, το οποίο χρηματοδοτεί υποδομές και υπηρεσίες 
ΤΠΕ  σε  βασικά  πεδία  υπηρεσιών  που  προσφέρει  η  δημόσια 
διοίκηση  (παιδεία,  υγεία  κ.λ.π.)  και  σε  όλο  το  εύρος  των 
διοικητικών  συναλλαγών  του  πολίτη  και  της  επιχείρησης  με  το 
κράτος.

        Σύμφωνα με τον νόμο 3242 που ψηφίστηκε το 2004, όλες οι 
διοικητικές συναλλαγές διενεργούνται και ολοκληρώνονται από την 
αρμόδια Υπηρεσία με χρήση ηλεκτρονικών μέσων(άρθρο 8, παρ. 
1).  Επίσης,  η  υπηρεσία  προβαίνει  στην  διασταύρωση  των 
απαιτούμενων στοιχείων με χρήση ηλεκτρονικών μέσων(άρθρο 8, 
παρ. 2). Σύμφωνα με τον νόμο 3200 που ψηφίστηκε το 2003, όλες 
οι  Δημόσιες  Υπηρεσίες  θα  παρέχουν  επεξεργασμένες 
πληροφορίες σε άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες που επεξεργάζονται 
αιτήματα διατμηματικού χαρακτήρα(άρθρο 25).

         Στις δημόσιες υπηρεσίες λειτουργούν έργα πληροφορικής τα 
οποία υποστηρίζουν διαχειριστικές λειτουργίες της διοίκησης. Στο 
πλαίσιο του 2ου ΚΠΣ έχουν υλοποιηθεί σε δημόσιες υπηρεσίες και 
οργανισμούς έργα πληροφορικής συνολικού προϋπολογισμού της 
τάξης  των  60εκατ.  Ευρώ.  Τα  έργα  αυτά  είχαν  τους  παρακάτω 
στόχους:

-  Βελτίωση  της  αποδοτικότητας  και  αποτελεσματικότητας 
σημαντικών τομέων της Δημόσιας Διοίκησης.

-  Υποβοήθηση  στην  άσκηση  ορθολογικής  διαχείρισης  των 
διαθέσιμων πόρων.
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-  Δημιουργία  κατάλληλου  τεχνικού  περιβάλλοντος  για  την 
υποστήριξη της διοικητικής διαδικασίας.

- Διατήρηση βάσεων δεδομένων με στοιχεία για τις επιχειρήσεις, 
τους επαγγελματίες, την απασχόληση, τη βιομηχανία, το εμπόριο, 
το περιβάλλον, τις μεταφορές, την υγεία.

-  Δημιουργία  ενδο-υπηρεσιακής  και  δι-υπηρεσιακής  δικτυακής 
υποδομής.  Εξασφάλιση  διαλειτουργικότητας  και  συνδεσιμότητας 
των συστημάτων.

        Στο πλαίσιο αυτών των δράσεων, υλοποιήθηκαν διάφορα 
προγράμματα και έργα εκσυγχρονισμού της δημόσιας διοίκησης. 
Ενδεικτικά, αναφέρονται τα παρακάτω:

 Το  πρόγραμμα  <<Κλεισθένης>>:  περιελάμβανε  έργα  που 
αφορούν  στο  διοικητικό  εκσυγχρονισμό  της  Δημόσιας 
Διοίκησης,  στην  ανάπτυξη  ολοκληρωμένων  πληροφοριακών 
συστημάτων και την κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού την 
περίοδο 1994-1999.

 Το πρόγραμμα <<Πολιτεία>>: περιλαμβάνει τις αρχές πολιτικής 
και  τις  βασικές  δράσεις  για  τη  μεταρρύθμιση  της  Δημόσιας 
Διοίκησης στην Ελλάδα. Το πλαίσιο αυτό συμπληρώνεται με τα 
Επιχειρησιακά  Προγράμματα  <<Διοίκηση  με  Στόχους>>  και 
<<Δείκτες Αξιολόγησης και Επιδόσεων>>.

 Το πρόγραμμα <<Σύζευξις>>: Αφορά τη μελέτη και δημιουργία 
του Εθνικού Δικτύου Δημόσιας Διοίκησης και έχει ως σκοπό τη 
διαμόρφωση  ενός  ενιαίου  τεχνικού  και  λειτουργικού 
περιβάλλοντος επικοινωνίας των δημοσίων υπηρεσιών μεταξύ 
τους, αλλά και με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

 Το πρόγραμμα <<Αριάδνη>>: Έχει ως στόχο τη βελτίωση της 
εξυπηρέτησης  που  λαμβάνει  ο  πολίτης  από  τις  Δημόσιες 
Υπηρεσίες  της  χώρας,  δίνοντας  έμφαση στη  συνεργασία  της 
Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Μέσα από 
το πρόγραμμα αυτό και  υπό το πρίσμα της ανάγκης για την 
ουσιαστική  εφαρμογή  των  δράσεων  για  μια  <<Ηλεκτρονική 
Κυβέρνηση>>,  ενοποιούνται  πολλές  παράλληλες 
πρωτοβουλίες,  όπως η ηλεκτρονική διάθεση του Οδηγού του 
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Πολίτη,  το  κέντρο  κλήσης  1464,  το  πρόγραμμα  Αστερίας,  η 
δημιουργία  one-stop shops,  η  ψηφιοποίηση  εντύπων,  η 
απλοποίηση  διοικητικών  διαδικασιών  κ.α.  Οι  διοικητικές 
πληροφορίες και τα δεδομένα θα είναι προσπελάσιμα από τον 
πολίτη  μέσω  τηλεφώνου,  Internet και  μέσω  δομών 
εξυπηρέτησης σε τοπικό επίπεδο.

        Πολλά άλλα έργα νέων τεχνολογιών έχουν αναπτυχθεί ή 
βρίσκονται στο στάδιο της ανάπτυξής τους για την εξυπηρέτηση 
των  καθημερινών  αναγκών(συναλλαγών  και  ενημέρωσης)  των 
δημοσίων  τραπεζών,  Κέντρων  Εξυπηρέτησης  του  Πολίτη, 
Νοσοκομείων,  Υγειονομικών  Υπηρεσιών  και  άλλων  δημοσίων 
φορέων.  Ενδεικτικά,  τέτοιες  δράσεις  είναι  η  ανάπτυξη 
πληροφοριακού  συστήματος  φορολογίας  και  τελωνείων  από  το 
Υπουργείο  Οικονομικών,  ο  εκσυγχρονισμός  της  Ελληνικής 
Αστυνομίας από το Υπουργείο Δημοσίας Τάξης, η αναβάθμιση του 
συστήματος  απονομής  δικαιοσύνης  και  των  καταστημάτων 
κράτησης από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, η ανάπτυξη αριθμητικού 
μοντέλου  μεγάλης  ακρίβειας  για  την  πρόγνωση  των  καιρικών 
συνθηκών  από  το  Υπουργείο  Εθνικής  Άμυνας,  καθώς  και  ο 
εκσυγχρονισμός  του  ΙΚΑ,  μέσω  της  ανάπτυξης  πληροφοριακού 
συστήματος  που  θα  εξυπηρετεί  Υπηρεσίες  Πληροφόρησης  και 
Υπηρεσίες Συναλλαγών. Σε ότι αφορά την ηλεκτρονική επικοινωνία 
των  πολιτών  και  των  επιχειρήσεων  με  τις  δημόσιες  υπηρεσίες, 
αυτή  προβλέπεται  να  ενισχυθεί  επιπλέον  τα  επόμενα  χρόνια. 
Παράλληλα, σχεδιάζεται η δημιουργία ενός γενικευμένου πλαισίου 
ηλεκτρονικών συναλλαγών με το δημόσιο, το οποίο θα ακολουθεί 
μια ενιαία φιλοσοφία εξυπηρέτησης, χωρίς βέβαια να καταργηθούν 
οι  παραδοσιακοί  τρόποι  συναλλαγής  (φυσική  παρουσία,  άλλη-
λογραφία, τηλέφωνο, fax).

        Επίσης,  ένα μεγάλο μέρος χρηματοδότησης αφορά τον 
εκσυγχρονισμό της περιφέρειας και των τοπικών αυτοδιοικήσεων. 
Τα έργα που αναπτύσσονται αφορούν την ενημέρωση για τοπικά 
θέματα(αθλητικά, πολιτιστικά, τουριστικά), ηλεκτρονική διεξαγωγή 
συζητήσεων(chat), ηλεκτρονική ψηφοφορία για τοπικά θέματα της 
περιοχής,  ηλεκτρονικές  υπηρεσίες  διαχείρισης  των  τοπικών 
μεταφορών,  δράσεις  προστασίας  και  παρακολούθησης  του 
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περιβάλλοντος  με  ηλεκτρονικά  μέσα  κτλ.  Οι  ίδιες  πύλες 
διευκολύνουν  επίσης  την  επίλυση  καθημερινών  προβλημάτων 
(εύκολη και γρήγορη ηλεκτρονική έκδοση πιστοποιητικών, αδειών 
και βεβαιώσεων).

        Στο  πλαίσιο  του  3ου ΚΠΣ  και  του  επιχειρησιακού 
προγράμματος  ΚτΠ,  ο  δεύτερος  άξονας  προτεραιότητας 
(<<Εξυπηρέτηση του Πολίτη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής>>) 
εστιάζει κυρίως στον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης. Τα 
μέτρα που προωθούνται στα πλαίσια αυτού του άξονα, αφορούν 
τα εξής:

 <<Ηλεκτρονική κυβέρνηση>> για την εξυπηρέτηση του πολίτη: 
Επιχειρησιακά σχέδια, μελέτες και πιλοτικά έργα.

 Υποστήριξη  της  διαχείρισης  των  πόρων  των  Διαρθρωτικών 
Ταμείων και της μετάβασης στο Ευρώ.

 Περιφερειακά  γεωγραφικά  πληροφοριακά  συστήματα  και 
καινοτομικές ενέργειες.

 Κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης 
και  μελέτες  υποστήριξης  του  εκσυγχρονισμού  της  Δημόσιας 
Διοίκησης.

 Τεχνολογίες  Πληροφορίας  και  Επικοινωνίας  στην  Υγεία  και 
Πρόνοια.

 <<Ευφυείς>> μεταφορές.

 Υποδομή  δεδομένων  και  τεχνολογίας  πληροφοριών  σε  ένα 
σύγχρονο Κτηματολόγιο

Η  σημασία  της  εφαρμογής  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης 
στην χώρα μας είναι  ιδιαίτερα εμφανής από την μετονομασία 
της  Γενικής  Γραμματείας  Δημόσιας  Διοίκησης  σε  <<Γενική 
Γραμματεία  Δημόσιας  Διοίκησης  και  Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης>>(Νοέμβριος 2003).
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3.2 Η Κοινωνία της Πληροφορίας
   

    Στο κατώφλι του 21ου αιώνα, η ραγδαία εξέλιξη των νέων 
τεχνολογιών, η ευρεία τους διάχυση σε όλη την οικονομία και η 
ενσωμάτωσή  τους  σε  όλες  σχεδόν  τις  διαστάσεις  της 
καθημερινής  ζωής,  χτίζουν  μια  παγκόσμια  Κοινωνία  της 
Πληροφορίας  με  νέα  δεδομένα  και  νέες  ευκαιρίες  για  την 
ανάπτυξη,  την  απασχόληση,  την  ευημερία  και  την  ποιότητα 
ζωής των Ελλήνων.  Ο όρος <<Κοινωνία της Πληροφορίας>> 
αναφέρεται  σε  μια  μορφή  κοινωνικής  και  οικονομικής 
ανάπτυξης,  όπου  η  απόκτηση,  αποθήκευση,  επεξεργασία, 
αποτίμηση, μεταβίβαση και διάχυση πληροφοριών οδηγεί στην 
δημιουργία γνώσης και στην ικανοποίηση αναγκών ατόμων και 
επιχειρήσεων,  παίζοντας  έτσι  κεντρικό  ρόλο  στην  οικονομική 
δραστηριότητα, την παραγωγή πλούτου και τη διαμόρφωση της 
ζωής των πολιτών.

     Η κοινωνία θα πρέπει να είναι:

• Κοινωνία  διαφάνειας  και  Δημοκρατίας: Οι  νέες 
τεχνολογίες  αποτελούν τη βάση για  τη  δημιουργία ενός 
σύγχρονου δημοκρατικού κράτους, με τον εκσυγχρονισμό 
της δημόσιας διοίκησης, τη βελτίωση σχέσεων κράτους-
πολιτών, καθώς και την ενδυνάμωση των δημοκρατικών 
θεσμών. Η ηλεκτρονική οργάνωση και ψηφιοποίηση του 
τεράστιου  όγκου  πληροφοριών  που  κατέχει  η  δημόσια 
κεντρική, περιφερειακή και τοπική αυτοδιοίκηση, δίνουν τη 
δυνατότητα  για  αποτελεσματική  διοίκηση,  περισσότερες 
και  καλύτερες  υπηρεσίες  και  μεγαλύτερη  διαφάνεια  και 
συμμετοχή των πολιτών στα κοινά.

• Κοινωνία  Ανάπτυξης: Στην  ηλεκτρονική  εποχή,  ο 
οικονομικός  ανταγωνισμός  είναι  βασισμένος  στην 
τεχνολογία  και  τη  γνώση.  Η  διάδοση  των  ΤΠΕ 
μεταμόρφωσε τις  βιομηχανικές  οικονομίες σε  οικονομίες 
που στηρίζονται στην παραγωγή, διανομή και χρήση της 
γνώσης και πληροφορίας με νέες μεθόδους παραγωγής 
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και τρόπους κατανάλωσης. Η διάχυση και η μορφή των 
νέων  τεχνολογιών  δημιουργεί  ευκαιρίες  ισότιμης 
συμμετοχής  στην  παγκόσμια  αγορά  και  μικρότερων 
χωρών, όπως η Ελλάδα.

• Κοινωνία  Εκπαίδευσης  και  Απασχόλησης: Οι  νέες 
τεχνολογίες  αλλάζουν  τη  δομή  της  εργασίας, 
δημιουργώντας απαιτήσεις για νέες δεξιότητες και νέους 
τρόπους εργασίας, όπως η τηλε-εργασία. Η έμφαση στις 
νέες γνώσεις και δεξιότητες δημιουργεί την ανάγκη για τη 
συνεχή και δια βίου εκπαίδευση και επιβάλλει αλλαγές στο 
εκπαιδευτικό  σύστημα  και  στο  σύστημα  κατάρτισης. 
Κύριος  μοχλός  αύξησης  της  παραγωγικότητας  και  του 
ρυθμού  οικονομικής  ανάπτυξης  αποτελεί  η  αποδοτική 
κατανομή  της  νέας  γνώσης  που  επιβάλλει  η  ΚτΠ.  Η 
γρήγορη  προσαρμογή  στο  νέο  περιβάλλον  αποτελεί 
πρωταρχικής σημασίας για την οικονομική απόδοση στην 
ανταγωνιστικότητα.

• Κοινωνία  με  ποιότητα  ζωής: Ο  βασικός  στόχος  που 
θέτει  η  Κοινωνία  της  Πληροφορίας  από  τη  χρήση  των 
τεχνολογιών  πληροφορικής  και  τηλεπικοινωνιών  είναι  η 
βελτίωση  της  ποιότητας  της  ζωής  των  πολιτών.  Οι 
εφαρμογές τους προσφέρουν καλύτερες υπηρεσίες στον 
τομέα της υγείας, της πρόνοιας, με καλύτερη και άμεση 
πρόσβαση  στην  ιατρική  γνώση  και  εξειδίκευση,  με 
μεγαλύτερη ασφάλεια και  πάταξη της εγκληματικότητας, 
καλύτερων  και  ασφαλέστερων  μεταφορών,  διαφύλαξης 
του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, της γλώσσας 
και της πολιτιστικής κληρονομιάς.

• Κοινωνία για όλους: Η Κοινωνία της Πληροφορίας, το 
επιχειρησιακό  πρόγραμμα της  οποίας  εφαρμόζεται  από 
τους  κρατικούς  φορείς,  πρέπει  να  εξασφαλίσει  ίσες 
ευκαιρίες  για  πρόσβαση  στη  πληροφορία  και  τη  νέα 
γνώση  για  όλους  τους  πολίτες,  έτσι  ώστε  να  μη 
δημιουργηθεί  ένα  νέο  είδος  αναλφαβητισμού.  Η 
εξάπλωση των νέων τεχνολογιών και  της τεχνογνωσίας 
εγκυμονεί  τον  κίνδυνο  διακρίσεων  και  την  πιθανότητα 
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περιθωριοποιήσεων  κοινωνικών  ομάδων  και 
εργαζομένων.  Χρέος  λοιπόν  της  πολιτείας  είναι  να 
φροντίσει έτσι ώστε η Κοινωνία της Πληροφορίας να δίνει 
ίσες  ευκαιρίες  και  τα  απαραίτητα  εφόδια,  να  αποτελεί 
αλληλεγγύη  και  να  διασφαλίζει  τα  δικαιώματα  των 
πολιτών. 

    Για  την  προώθηση  της  ΚτΠ  στην  Ελλάδα  με  τρόπο 
συνεκτικό  και  ολοκληρωμένο,  έχει  ενταχθεί  ένα  ξεχωριστό 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την ΚτΠ στο πλαίσιο του 3ου 

ΚΠΣ.  Αυτό  έχει  καινοτόμο  και  οριζόντιο  χαρακτήρα, 
διαπερνώντας  διαφορετικές  κυβερνητικές  υπηρεσίες. 
Αποτελεί  σύνολο  ολοκληρωμένων  και  συμπληρωματικών 
παρεμβάσεων  σε  διάφορους  τομείς  της  οικονομικής  και 
κοινωνικής ζωής, έτσι ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν 
καταλυτικά για την ανάπτυξη της ΚτΠ στην Ελλάδα.

    Στόχος  του  είναι  να  εφαρμοστούν  τα  σημαντικότερα 
σημεία της Λευκής Βίβλου της ελληνικής κυβέρνησης με τίτλο 
<<Η Ελλάδα στην  Κοινωνία  της  Πληροφορίας:  Στρατηγική 
και  δράσεις>>  του  1999,  όπως  αυτή  επικαιροποιείται 
λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις και δράσεις των τελευταίων 
χρόνων.  Αποτελεί  τον  κύριο  μοχλό  υλοποίησης  της 
συνολικής εθνικής στρατηγικής για την πορεία προς την ΚτΠ. 
Σημαντικές  δράσεις  θεσμικού  χαρακτήρα  κινούνται 
παράλληλα  και  συμπληρωματικά  με  τους  άξονες 
παρέμβασής του.

    Η πρόσβαση στην Κοινωνία της Πληροφορίας και στις 
δυνατότητες  και  ευκαιρίες  που  προσφέρει  αποτελεί 
συνταγματικό  δικαίωμα  όλων  των  Ελλήνων,  ωστόσο  δεν 
μπορεί να υπάρξει χωρίς την συνεργασία κράτους, ιδιωτικού 
τομέα και φυσικά των πολιτών.

    Αυτοί οι τρεις πυλώνες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο 
για  την  ολοκλήρωση  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος 
<<Κοινωνία της Πληροφορίας>, ωστόσο η αποσπασματική 
δράση  τους  δεν  θα  επέφερε  τα  επιθυμητά  αποτελέσματα. 
Αυτός ήταν και ένας από τους λόγους για την σύσταση της 
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Επιτροπής  Πληροφορικής,  στην  οποία  μετέχουν 
αντιπρόσωποι  του  κράτους,  του  ευρύτερου  δημοσίου  και 
ιδιωτικού τομέα αλλά και εκπρόσωποι των πολιτών, οι οποίοι 
εντέλει  θα  χρησιμοποιήσουν  τις  δυνατότητες  και  θα 
επωφεληθούν από την Κοινωνία της Πληροφορίας. 

    Για πρώτη φορά στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκαν όργανα, 
όπως η Ειδική Γραμματεία για την ΚτΠ, το Παρατηρητήριο 
για  την  ΚτΠ κλπ.  προκειμένου  να  συντονιστεί  καλύτερα η 
λειτουργία και ολοκλήρωσή του και να γίνει πραγματικότητα 
το όραμα για την ψηφιακή εποχή στην χώρα μας, ώστε να 
μην είναι ουραγός στην ενωμένη Ευρώπη.       

3.3  Προβλήματα στην εφαρμογή Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης 
      Τα κύρια  προβλήματα  που  αντιμετωπίζει  η  Ηλεκτρονική 
Δημόσια Διοίκηση στην χώρα μας είναι τα εξής:

 Δυσκολίες  στην  υιοθέτηση  Πληροφοριακών  Μοντέλων 
οργάνωσης.

 Αποσπασματικές  προσπάθειες  μηχανογράφησης-έλλειψη 
τυποποίησης.

 Έλλειψη  κοινών  προτύπων  και  διαλειτουργικότητας  των 
συστημάτων.

 Απουσία ηλεκτρονικής διασύνδεσης.

 Ελλιπής υλικοτεχνική υποδομή.

 Ποσοτική και ποιοτική υποστελέχωση.

 Χαμηλή αποδοτικότητα.

    Αποτελεί  επιτακτική  ανάγκη  η  άμεση  δρομολόγηση  και 
εφαρμογή  ολοκληρωμένου  σχεδίου  παρεμβάσεων  για  την 
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αντιμετώπιση των προβλημάτων. Η κύρια αναπτυξιακή επιλογή 
του  τομέα  της  βελτίωσης  της  διοικητικής  ικανότητας  της 
δημόσιας  διοίκησης  συνοψίζεται  στην  <<δημιουργία  μιας 
πολιτο-κεντρικής,  αποτελεσματικής,  ανοιχτής  και  ευέλικτης 
διακυβέρνησης>>,  με  στόχο  τη  μετάβαση  από  τη  διοίκηση 
αρμοδιοτήτων/διαδικασιών,  στην διοίκηση αποτελεσμάτων και 
υπηρεσιών.

3.4 Η εθνική ψηφιακή στρατηγική 2006-2013    

       Η ψηφιακή στρατηγική 2006-2013 αντικαθιστά τη «Λευκή 
Βίβλο» για την Κοινωνία της Πληροφορίας και ενισχύει το ρόλο του 
υφιστάμενου  Επιχειρησιακού  Προγράμματος  «Κοινωνία  της 
Πληροφορίας»,  διορθώνοντας τις  στοχεύσεις του.  Παράλληλα,  η 
νέα  ψηφιακή  στρατηγική  απαντά  στις  προκλήσεις  της  Δ' 
Προγραμματικής Περιόδου (2007-2013) και είναι συμβατή με την 
νέα  ευρωπαϊκή  πολιτική  για  την  Κοινωνία  της  Πληροφορίας 
«i2010»  και  το  σχέδιο  δράσης  «Jobs  &  Growth»  που 
καταρτίσθηκαν κατά το πρώτο εξάμηνο του 2005. 
       Η Ψηφιακή Στρατηγική 2006-2013 της Ελλάδας, υπερβαίνει τα 
στενά όρια της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών πληροφορικής 
και  επικοινωνιών.  Έχει  ως  στόχο  να  ενεργοποιήσει  πολίτες  και 
επιχειρήσεις  και  να  απελευθερώσει  το  δυναμικό  καθενός  εξ’ 
αυτών, προς όφελος όλων, σε ορατό χρονικό ορίζοντα. Ο ρόλος 
του κράτους σε αυτή την προσπάθεια μετατοπίζεται. Η Ψηφιακή 
Στρατηγική  2006-2013  επιθυμεί  να  αλλάξει  σταδιακά  τον 
χαρακτήρα  του  κράτους  από  καθοδηγητή,  σε  κράτος  που 
προσφέρει πολλαπλές δυνατότητες και ευκαιρίες, αφήνοντας την 
δύναμη της  επιλογής  σε  πολίτες  και  επιχειρήσεις.  Για  τον  λόγο 
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αυτό, η στρατηγική αντιμετωπίζει το κράτος όχι με εσωστρέφεια ή 
ως αυτοσκοπό, αλλά μόνο μέσα από την εξυπηρέτησης πολιτών 
και επιχειρήσεων, εστιάζοντας στις δυνατότητες και στις ευκαιρίες 
που  μπορεί  να  προσφέρει  σε  αυτούς.  Νέα  τεχνολογικά  μέσα 
αξιοποιούνται  ώστε  να  επιτευχθεί  ανεμπόδιστη  ροή  γνώσης, 
πληροφορίας, ιδεών και πολιτισμικών εμπειριών από και προς την 
Ελλάδα,  με  στόχο  την  ανάδειξη  της  διεθνούς  διάστασης  της 
χώρας.

       Η Ψηφιακή Στρατηγική 2006-2013 θέτει συγκεκριμένους και 
μετρήσιμους  στόχους,  που  δεν  είναι  αποκλειστικά  τεχνολογικού 
περιεχομένου,  αλλά  αφορούν  και  ευρύτερες  πτυχές  της 
καθημερινής  ζωής  και  δραστηριότητας.  Λόγω  του  εύρους  των 
παρεμβάσεών  της,  η  πρωτοβουλία  αποτελεί  μια  πολιτική  που 
αγγίζει  επωφελώς όλο το εύρος της κοινωνικής και  οικονομικής 
ζωής της Ελλάδας. Για να πετύχει τον στόχο της, χρησιμοποιεί ως 
βασικό εργαλείο τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, 
αλλά και τις νέες δεξιότητες που συνδέονται με την παραγωγή και 
αξιοποίηση της γνώσης.

       Η στρατηγική αντιμετωπίζει την ψηφιακή πρόκληση ως ένα 
στόχο  που  μπορεί  ακόμη  να  κατακτηθεί  από  την  χώρα.  Η 
Ευρωπαϊκή  διάσταση  της  χώρας  συμβάλλει  προς  αυτή  την 
κατεύθυνση.  Η  Ελλάδα  συμμετέχει  ενεργά  στα  ευρωπαϊκά 
δρώμενα  και  επηρεάζεται  θετικά  από  το  ευρωπαϊκό  πλαίσιο 
πολιτικής και τις προβλέψεις της κοινής ευρωπαϊκής νομοθεσίας 
για  τις  νέες  τεχνολογίες.  Η  Ψηφιακή  Στρατηγική  2006-2013 της 
χώρας είναι πλήρως συμβατή με τις βασικές κατευθύνσεις και τις 
πολιτικές της ευρωπαϊκής στρατηγικής i2010, που παρουσιάστηκε 
και άρχισε να εφαρμόζεται το 2005.

       Η Ελλάδα, μέσω της εθνικής στρατηγικής, έχει μπροστά της 
μια  σημαντική  και  εξαιρετικά  ενδιαφέρουσα  πρόκληση.  Μια 
πρόκληση που δεν  αφορά αποκλειστικά την τεχνολογία.  Αφορά 
νέες  ευκαιρίες  για  τους  πολίτες  και  τις  επιχειρήσεις,  για 
περισσότερους  και  φθηνότερους  τρόπους  επικοινωνίας,  για 
απασχόληση υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, για καλύτερη και 
ταχύτερη  πρόσβαση  στην  γνώση,  για  βελτιωμένη  εξυπηρέτηση 
από τις δημόσιες υπηρεσίες, για άνθηση της επιχειρηματικότητας 
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σε νέους τομείς. Τελικά, η νέα στρατηγική αποσκοπεί στο να θέσει 
τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών ως ένα επωφελές 
αγαθό στην καθημερινή ζωή και τις δραστηριότητες των πολιτών 
και των επιχειρήσεων. 

        Η  Ψηφιακή  Στρατηγική  2006-2013  έχει  ένα  πολύ 
συγκεκριμένο  σκοπό.  Να  πραγματοποιηθεί  στη  χώρα  ένα 
<<Ψηφιακό Άλμα>>.  Ο σκοπός του Ψηφιακού Άλματος είναι  να 
αντιμετωπίσει  δυναμικά  τις  κύριες  αιτίες  καθυστέρησης, 
εστιάζοντας σε δύο κύριες κατευθύνσεις:

 Στην βελτίωση της παραγωγικότητας μέσω της τεχνολογίας 

 Στην  βελτίωση  της  ποιότητας  της  καθημερινής  ζωής  των 
πολιτών, με πρακτικό τρόπο.

        Για  να  επιτευχθεί  το  Ψηφιακό  Άλμα,  απαιτείται  ο 
προσδιορισμός πολύ συγκεκριμένων στόχων.  Οι  στόχοι  πρέπει, 
αφενός,  να  αντιμετωπίζουν  τις  αιτίες  καθυστερήσεων  και, 
αφετέρου,  να προσφέρουν νέες  διεξόδους  και  ευκαιρίες  για  την 
ανάπτυξη  και  την  ευημερία  επιχειρήσεων  και  πολιτών.  Για  να 
επιτευχθεί  συνεπώς  το  <<Ψηφιακό  Άλμα>>,  τίθενται  έξι 
συγκεκριμένοι στόχοι. 

        Στην κατεύθυνση της βελτίωσης της παραγωγικότητας:

1. Στόχος  είναι  η  προώθηση της  χρήσης των τεχνολογιών 
πληροφορικής  στις  επιχειρήσεις,  ώστε  να  βελτιωθεί  η 
παραγωγικότητά  τους  και  κατ’  επέκταση  η 
παραγωγικότητα της ελληνικής οικονομίας.

2. Ο δημόσιος τομέας αντιμετωπίζεται ως ένας δυσανάλογα 
μεγάλος οργανισμός, ο οποίος οφείλει να χρησιμοποιήσει 
την  τεχνολογία  για  να  βελτιώσει  τις  εσωτερικές  του 
διαδικασίες,  διευκολύνοντας  παράλληλα  με 
αποδοτικότερες  ψηφιακές  υπηρεσίες  τη  λειτουργία  του 
επιχειρηματικού ιστού της χώρας.

3. Στόχος  είναι  η  βελτίωση  της  εξωστρέφειας  του  κλάδου 
πληροφορικής  και  επικοινωνιών  της  χώρας  και  η 
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υποστήριξή του ώστε να συμβάλλει περισσότερο στο ΑΕΠ 
της χώρας.

4. Στόχος είναι η βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ειδικά 
στους  κλάδους  που  παράγουν  τεχνολογία  και  στους 
κλάδους που χρησιμοποιούν δυναμικά την τεχνολογία.

       Στην κατεύθυνση της βελτίωσης της ποιότητας ζωής: 

5. Στόχος  είναι  η  δυναμικότερη  αξιοποίηση  των  νέων 
τεχνολογιών από τους πολίτες σε καθημερινό επίπεδο και

6. Στόχος είναι η ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών οι οποίες 
εξοικονομούν  χρόνο  και  προσφέρουν  νέες  δυνατότητες 
αντιμετώπισης της γραφειοκρατίας από τους πολίτες.

       Στην  Ψηφιακή  Στρατηγική,  η  έννοια  της  Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης  είναι  οριζόντια,  αγγίζοντας  τόσο  την 
παραγωγικότητα,  όσο και  την ποιότητα ζωής,  κυρίως μέσω των 
στόχων 2 και 6.

       Βασική προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων αποτελεί η 
<<Διασύνδεση>>,  η  οποία  σχετίζεται  με  την  έννοια  της 
ευρυζωνικότητας.  Η  πρόσβαση  σε  ευρυζωνικές  υποδομές  και 
υπηρεσίες αποτελεί την απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη 
του Ψηφιακού Άλματος.  Ωστόσο,  η έννοια <<Διασύνδεση>> δεν 
αφορά  αποκλειστικά  την  ευρυζωνικότητα.  Αφορά  επίσης  την 
δυνατότητα  επιμέρους  οργανισμών  και  εταιρειών,  δημόσιων  ή 
ιδιωτικών,  να  ανταλλάσσουν  δεδομένα  με  συμβατές  ή  ανοιχτές 
διαδικασίες και συστήματα. Η <<Διασύνδεση>> αγγίζει επίσης το 
θεσμικό  πλαίσιο,  καθώς  και  ζητήματα  σύγκλισης  διαφορετικών 
τεχνολογιών.

       Οι στόχοι της Ψηφιακής Στρατηγικής αντικατοπτρίζουν την 
φιλοσοφία της η οποία προβλέπει ότι ο δημόσιος τομέας πρέπει να 
έχει ως ρόλο την εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων, με την 
ελάχιστη δυνατή επιβαρυντική επίδραση σε αυτούς. Οι έξι στόχοι 
οριοθετούν  ψηφιακές  παρεμβάσεις,  εφόσον  αυτές  έχουν  σαν 
στόχο την εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων με πρακτικούς 
και  ορατούς  τρόπους.  Οι  δράσεις  που  περιλαμβάνονται 
προσπαθούν  να  αποφύγουν  την  εσωστρεφή  λογική  της 
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<<μηχανοργάνωσης>>  του  δημοσίου  τομέα,  χωρίς  αισθητό 
αποτέλεσμα για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

3.5 Πρόσβαση και χρήση ΤΠΕ στην Ελλάδα
       Η πρόσβαση στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών 
(ΤΠΕ) και η χρήση τους φαίνεται να είναι κυρίως ευρωπαϊκή και 
ασιατική  υπόθεση,  σύμφωνα  με  τον  πρώτο  παγκόσμιο  δείκτη 
ψηφιακής  πρόσβασης  της  Διεθνούς  Ένωσης  Τηλεπικοινωνιών 
(International  Telecommunication  Union's  Digital  Access  Index- 
ITU DAI).

       Η Ελλάδα καταλαμβάνει την έβδομη θέση στην κατηγορία 
ανώτερης  ψηφιακής  πρόσβασης,  32η  θέση  στη  συνολική 
κατάταξη. Στην ίδια κατηγορία βρίσκονται η Ιρλανδία, η Κύπρος, η 
Ισπανία και χώρες από την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, την 
Καραϊβική,  τα  κράτη  του  Κόλπου  και  τη  Λατινική  Αμερική.  
Η έρευνα έγινε σε 178 χώρες, οι οποίες κατατάσσονται σε τέσσερις 
κατηγορίες:  υψηλής,  ανώτερης,  μέσης  και  χαμηλής  πρόσβασης. 
Την  υψηλότερη  πρόσβαση  στις  ΤΠΕ  έχει  η  Σουηδία  και 
ακολουθούν η Δανία και η Ισλανδία. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το 
γεγονός πως στις δέκα πρώτες θέσεις βρίσκονται χώρες από την 
Ευρώπη και  την  Ασία,  με  μόνη  εξαίρεση  τον  Καναδά.  Οι  ΗΠΑ 
ακολουθούν  στην  ενδέκατη  θέση.  
      

       Βασικό συμπέρασμα της έρευνας είναι πως οι περιορισμένες 
υποδομές  δεν  θεωρούνται  πλέον  ως  η  μόνη  κύρια  αιτία  του 
ψηφιακού  χάσματος.  Εξίσου  σημαντικοί  παράγοντες  είναι,  για 
παράδειγμα,  η  εκπαίδευση  και  το  κόστος  της  ψηφιακής 
πρόσβασης.  Ενδεικτικά  αναφέρεται  πως  περίπου  το  40%  των 
Περουβιανών που συμμετείχαν στην έρευνα υποστήριξαν πως δεν 
έχουν  την  οικονομική  δυνατότητα  να  αγοράσουν  ηλεκτρονικό 
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υπολογιστή ή να συνδεθούν με το διαδίκτυο. Επιπλέον, το 50% 
των  χρηστών  του  διαδικτύου  στην  Κίνα  έχουν  πανεπιστημιακή 
μόρφωση.  
       Απαιτείται, λοιπόν, επαναπροσδιορισμός των δυνατοτήτων 
πρόσβασης  στις  Τεχνολογίας  Πληροφορίας  και  Επικοινωνιών. 
Προς  αυτή  την  κατεύθυνση,  η  χρήση  αξιόπιστων  δεικτών  είναι 
εξαιρετικά σημαντική για περαιτέρω ανάπτυξη της τεχνολογίας, της 
οικονομίας  και  της  ποιότητας  ζωής  των  πολιτών.  
Ο DAI αποτελεί μέρος της έκθεσης για την παγκόσμια ανάπτυξη 
των  τηλεπικοινωνιών  (World  Telecommunication  Development 
Report  -  WTDR)  για  το  2003.  Ο  δείκτης  συνδυάζει  οκτώ 
μεταβλητές  και  καλύπτει  πέντε  θεματικές  περιοχές:  τη 
διαθεσιμότητα της υποδομής, την προσιτή οικονομικά πρόσβαση, 
το εκπαιδευτικό επίπεδο, την ποιότητα των υπηρεσιών ΤΠΕ και τη 
χρήση του διαδικτύου. Ο δείκτης ITU DAI μπορεί να αποτελέσει 
σημαντικό  εργαλείο  για  τον  προσδιορισμό  των  δυνατών  και 
αδύνατων  σημείων  κάθε  χώρας  σε  ότι  αφορά  τις  Τεχνολογίες 
Πληροφορίας  και  Επικοινωνιών,  καθώς  και  για  τη  διερεύνηση 
μελλοντικών τάσεων και  προοπτικών από κυβερνήσεις,  διεθνείς 
οργανισμούς  ανάπτυξης,  μη-κυβερνητικούς  οργανισμούς, 
επιχειρήσεις, κ.λπ.
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 4.1 Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στο Δημόσιο Τομέα

       Το  Παρατηρητήριο  για  την  Κοινωνία  της  Πληροφορίας 
ολοκλήρωσε τη μελέτη του για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση στο 
Δημόσιο Τομέα, μόλις προσφάτως. Συγκεκριμένα, η μελέτη αφορά 
στη  διείσδυση  των  ΤΠΕ  στο  Δημόσιο,  τις  ετοιμότητες  και  τις 
δεξιότητες των δημοσίων υπαλλήλων στη χρήση των ΤΠΕ, καθώς 
και  την  προσφορά  ψηφιακών  δημόσιων  υπηρεσιών  προς  τους 
πολίτες και τις επιχειρήσεις.
       Η μελέτη ασχολείται με τη διείσδυση των ΤΠΕ στο Δημόσιο 
διαφαίνεται  πως  η  υφιστάμενη  κατάσταση  θα  βελτιωθεί  με  την 
ολοκλήρωση των μεγάλων έργων ΤΠΕ, τα οποία βρίσκονται  σε 
φάση  υλοποίησης  και  ολοκλήρωσης.  Παράδειγμα  τέτοιων 
σημαντικών  έργων  είναι  το  έργο  ΕΡΜΗΣ  (Εθνική  Πύλη  της 
Δημόσιας Διοίκησης),  το έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ», το Εθνικό Σύστημα 
Ηλεκτρονικών  Δημόσιων  Προμηθειών  και  το  Ολοκληρωμένο 
Πληροφοριακό Σύστημα Περιφερειών.  Η αύξηση της  διείσδυσης 
της ευρυζωνικότητας και στον Δημόσιο Τομέα αναμένεται να δώσει 
μεγάλη  ώθηση  στις  ηλεκτρονικές  του  υπηρεσίες.
       Η μελέτη πραγματοποιήθηκε τη χρονική περίοδο Νοεμβρίου 
2006 – Απριλίου 2007, ενώ συμμετείχαν διάφοροι δημόσιοι φορείς. 
Συγκεκριμένα:  α)  για  την  έρευνα των δεξιοτήτων των δημοσίων 
υπαλλήλων  συμμετείχαν  όλα  τα  Υπουργεία,  45  Γενικές 
Γραμματείες Υπουργείων και πανελλαδικό δείγμα από 60 ΔΟΥ και 
55  Πολεοδομίες,  β)  για  τη  καταγραφή  των  συστημάτων 
συμμετείχαν  28  συνολικά  Φορείς,  στην  πλειοψηφία  τους 
Υπουργεία  και  Γενικές  Γραμματείες.  Σε  επίπεδο  Περιφερειακής 
Αυτοδιοίκησης, η έρευνα απευθύνθηκε απογραφικά στις 13 Γενικές 
Γραμματείες  των  Περιφερειών  και  στις  57  Νομαρχιακές 
Αυτοδιοικήσεις της χώρας, καθώς και σε πανελλαδικό δείγμα ΟΤΑ 
α΄βαθμού.  

Τα σημαντικότερα ευρήματα της μελέτης είναι τα παρακάτω:
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α) Πληροφοριακά Συστήματα Δημόσιων Φορέων 

     Κεντρική Διοίκηση 

Οι πλέον διαδεδομένες εφαρμογές πληροφορικής αφορούν στην 
κάλυψη των βασικών λειτουργιών των οργανισμών, με το 53% των 
δημόσιων  φορέων  να  διαθέτει  λογισμικό  e-mail και  το  60% να 
χρησιμοποιεί  ηλεκτρονικό  πρωτόκολλο.  Ωστόσο  μόνο  το  17% 
διαθέτει κάποια εφαρμογή ροής εργασίας(workflow) και διαχείρισης 
περιεχομένου(content management),  εφαρμογές  απαραίτητες, 
μεταξύ  άλλων,  για  την  υποστήριξη  της  αποτελεσματικής 
επεξεργασίας αιτημάτων πολιτών. Αναφορικά με τη βιωσιμότητα 
των  συστημάτων,  προκύπτει  ότι  στη  μεγάλη  τους 
πλειοψηφία(77,7%) δε συνοδεύονται από συμβόλαια συντήρησης, 
ενώ τα συστήματα που συντηρούνται  μέσω  SLAs(Service Level 
Agreement) είναι λίγα(1,68%) και έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία 
χρόνια.
    
 
Τοπική Αυτοδιοίκηση
 
Περιφέρειες 

       Με  εξαίρεση  τις  μεγάλες  Περιφέρειες,  η  κάλυψη  των 
πληροφοριακών αναγκών γίνεται με αυτόνομες εφαρμογές (έτοιμα 
εμπορικά  πακέτα)  και  αφορά  κυρίως  στις  βασικές  διεργασίες 
λειτουργίας  και  επικοινωνίας  (αυτοματισμός  γραφείου, 
πρωτόκολλο,  e-mail),  στην  οικονομικο-διοικητική  λειτουργία  και 
στις μελετητικές/τεχνικές εργασίες.
 

Νομαρχίες  

       Γενικά εντοπίζεται  ανομοιογένεια στο επίπεδο ανάπτυξής 
τους,  με  ορισμένες  να  αναπτύσσουν  αυτόνομα  εφαρμογές  και 
άλλες  να  χρησιμοποιούν  πολύ  παλιές  τεχνολογίες  (π.χ.  DOS). 
Παράλληλα,  τα έργα των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων του ΕΠ 
ΚτΠ  διατηρούν  τις  σύγχρονες  εφαρμογές  και  σταδιακά 
δημιουργούν  ένα  ομοιογενές  και  λειτουργικό  περιβάλλον 
εφαρμογών.  

Δήμοι-Κοινότητες
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       Σχεδόν  όλοι  οι  Φορείς  διαθέτουν  νέο-εγκατεστημένες 
εφαρμογές  διαχείρισης  πόρων,  που  όμως  χρήζουν  σημαντικών 
βελτιώσεων,  ενώ  σε  πολλές  περιπτώσεις  μικρών  και  μεσαίων 
Δήμων  εμφανίζονται  σημαντικά  ελλείμματα  μηχανογράφησης 
ζωτικών λειτουργιών (Μητρώα Αρρένων, Ληξιαρχείο, Δημοτολόγιο, 
κ.λπ.). 

       Παράλληλα με τα παραπάνω, σύμφωνα με τη σχετική μελέτη 
του Παρατηρητηρίου για την ΚτΠ, διαπιστώνεται ότι τα κυριότερα 
εμπόδια  στον  εκσυγχρονισμό  των  πληροφοριακών  συστημάτων 
των  τοπικών  αυτοδιοικήσεων  είναι  μεν  για  τις  περιφέρειες  τα 
οργανωτικά και / ή γραφειοκρατικά προβλήματα (30,77%) και για 
τις  Νομαρχίες  και  τους  Δήμους,  η  έλλειψη  πόρων  και  /  ή 
χρηματοδότησης  (20,00%  και  27,81%  αντίστοιχα).  Αξίζει  να 
αναφερθεί ότι, τόσο για τις Περιφέρειες, όσο και για τις Νομαρχίες, 
σημαντικό  εμπόδιο  αποτελεί  και  η  απροθυμία  και  δυσκολία 
εκμάθησης νέων τεχνολογιών. 
       Όσον αφορά στη διασυνδεσιμότητα των εφαρμογών, εκτός 
ελαχίστων  εξαιρέσεων,  δεν  υπάρχει  συγκεκριμένη  διασύνδεση 
μεταξύ της κεντρικής διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης για 
τη  συστηματική  ροή  πληροφοριών  με  συγκεκριμένο  σύστημα 
πληροφορικής. Σε αυτή μάλιστα την κατεύθυνση σημειώνεται ότι 
περισσότερο από το 50% των φορέων της έρευνας καταγράφονται 
να  μη  διαθέτουν  καμία  διασυνδεδεμένη  εφαρμογή.  
Αλλά και μεταξύ των φορέων της κεντρικής διοίκησης, η εικόνα δε 
διαφέρει  σημαντικά.  Τα  συστήματα  αποτελούν,  κατά  κανόνα, 
αυτόνομες εφαρμογές (69%), ενώ, εσωτερικά σε κάθε Φορέα, είναι 
πολύ λίγα τα συστήματα που διασυνδέονται μεταξύ τους (13%) και 
αφορούν κυρίως διαδικτυακές  πύλες  που αντλούν  στοιχεία  από 
αντίστοιχα  Ολοκληρωμένα  Πληροφοριακά  Συστήματα  (ΟΠΣ). 
Διασύνδεση με  συστήματα  άλλων Φορέων συναντάται  σε  πολύ 
μικρό  ποσοστό  (18%)  και  αφορά  κυρίως  τη  διασύνδεση  με 
τραπεζικά συστήματα(π.χ. ΔΙΑΣ).

(β) Χρήση Νέων Τεχνολογιών από Δημόσιους Υπάλληλους  

 Σε  επίπεδο  κεντρικής  διοίκησης,  από  την  έρευνα  του 
Παρατηρητηρίου προκύπτει ότι  σχεδόν η πλειοψηφία (92%) των 
υπαλλήλων διαθέτει Η/Υ που τους παρέχει η υπηρεσία τους, όμως 
μόνο  1  στους  3  υπαλλήλους  κατέχει  πιστοποιητικό  γνώσης 
χειρισμού  Η/Υ  (37%)  και  διαθέτει  λογαριασμό  email  που  του 
παρέχεται  από  την  υπηρεσία  του  (35%).  
Στο  επίπεδο  της  τοπικής  αυτοδιοίκησης,  η  πλειοψηφία  των 



53

υπαλλήλων των ΟΤΑ δηλώνουν ότι έχουν στη διάθεσή τους Η/Υ 
από την υπηρεσία τους (97,6%). Λογαριασμό email  έχουν πολύ 
περισσότερο τα στελέχη των Περιφερειών (65,71%), λιγότερο τα 
στελέχη των Νομαρχιών (40,12%) και πολύ λιγότερο τα στελέχη 
των  Δήμων  και  Κοινοτήτων  (35,31%).  Μόνο  το  28,2%  των 
υπαλλήλων  των  ΟΤΑ  είναι  κάτοχοι  πιστοποιητικού  γνώσης 
υπολογιστών.  
 Όσον  αφορά  στις  δεξιότητες  των  υπαλλήλων  στη  χρήση 
ΤΠΕ,  η  τάση  που  διαμορφώνεται  είναι  ότι  οι  υπάλληλοι  των 
Περιφερειών και  των φορέων της κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης 
έχουν  πολύ  καλύτερη  απόδοση  και  σε  αυτό  φαίνεται  να 
συμβάλουν:

• α) τα νέα σε ηλικία στελέχη,
• β) η καλύτερη εκπαίδευση των στελεχών και 
• γ) η καλύτερη υποδομή από πλευράς κατάρτισης και 

υλικοτεχνικού εξοπλισμού (επάρκεια σε Η/Υ, ατομικός 
λογαριασμός ηλεκτρονικής αλληλογραφίας κ.λπ.). 

      
Στον  αντίποδα  βρίσκονται  οι  Δήμοι  και  οι  Κοινότητες,  ενώ  οι 
Νομαρχίες φαίνεται να είναι σε ενδιάμεση κατάσταση, αλλά αρκετά 
καλύτερη από τους Δήμους. 

(γ) Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στην Ελλάδα 

Κεντρική Διοίκηση

       Σε επίπεδο παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους 
πολίτες, σημειώνεται ότι από το σύνολο των 20 βασικών δημόσιων 
υπηρεσιών  –  όπως αυτές  έχουν  συμφωνηθεί  και  αξιολογούνται 
ετησίως από τα κράτη μέλη της ΕΕ –, μέχρι  το τέλος του 2006 
διατίθεντο  πλήρως  ηλεκτρονικά  οι  8,  ήτοι  το  40%  ποσοστό  το 
οποίο  είναι  κοντά  στον  Ευρωπαϊκό  μέσο  όρο.  Το  αντίστοιχο 
ποσοστό για το 2005 ήταν 25% (5 υπηρεσίες πλήρως ηλεκτρονικά 
διαθέσιμες).  
       
       Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι μόλις το 8% του πληθυσμού 
χρησιμοποιεί  το  Διαδίκτυο  για  συναλλαγές  με  το  Δημόσιο,  σε 
αντίθεση με το αντίστοιχο ποσοστό για τις  επιχειρήσεις (με 10+ 
εργαζομένους)  το  οποίο  ανέρχεται  στο  71%.  
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Τοπική Αυτοδιοίκηση

       Στην τοπική αυτοδιοίκηση διαπιστώθηκε ότι καμία Περιφέρεια 
δεν παρέχει ηλεκτρονικά τις υπηρεσίες της στους πολίτες και τις 
επιχειρήσεις, ενώ μόνο οι 14 από τις 51 Νομαρχίες προσφέρουν 
ηλεκτρονικές  υπηρεσίες  (27,45%) με  το αντίστοιχο ποσοστό για 
τους Δήμους να ανέρχεται σε 18,29%.

4.2 Ηλεκτρονική Πολιτεία(www.e-gov.gr)

       To e-Gov είναι ένας κόμβος που έχει δημιουργηθεί από το 
Εργαστήριο  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης  του  Πανεπιστημίου 
Αθηνών και  παρέχει  πληροφορίες  και  πόρους σχετικούς  με  την 
Ηλεκτρονική Πολιτεία. Όλα αυτά εξετάζονται από την οπτική γωνία 
του  τελικού  αποδέκτη  των  υπηρεσιών(χρήστη-πολίτη), 
συνυπολογιζομένων  και  των  αντίστοιχων  τεχνολογικών 
συνιστώσων.

       Σκοπός του e-Gov είναι να πληροφορεί τους πολίτες και τις 
επιχειρήσεις  στην  Ελλάδα,  τα  στελέχη  της  διοίκησης  και  της 
τοπικής αυτοδιοίκησης, τους παρόχους τεχνικών υπηρεσιών που 
επιθυμούν να  είναι ενήμεροι για τα έργα και τα αποτελέσματα των 
ηλεκτρονικών  κυβερνητικών  υπηρεσιών,  τους  ερευνητές  που 
ενδιαφέρονται για πρακτικά αποτελέσματα, ενώ περιλαμβάνει και 
δημοσιεύσεις  και  εκδηλώσεις  σχετικά  με  την  Ηλεκτρονική 
Διακυβέρνηση.

       Επισκεπτόμενοι  το  site,  βρίσκουμε  μια  πληθώρα 
συνδέσμων(υπάρχουν  περισσότερα  από  1.000  links με 
δυνατότητα  αξιολόγησης  από  τον  χρήστη)  σε  υπουργεία  και 
κυβερνητικούς  κόμβους,  που  αφορούν  πολλές  από  τις 
δραστηριότητες  για  την  δημιουργία  και  την  ανάπτυξη  της 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Επίσης, μπορούμε να υποβάλλουμε 
ερωτήσεις  που  αφορούν  την  συμπλήρωση  της  φορολογικής 
δήλωσης ή άλλες οικονομικές συναλλαγές με το Δημόσιο και να 
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παίρνουμε άμεσα και έγκυρα απαντήσεις για όλα τα θέματα που 
μας απασχολούν. Στο  e-Gov θα βρούμε ακόμα και υποδείγματα 
αιτήσεων που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για τις συναλλαγές 
μας με το δημόσιο(π.χ. έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης).

4.3 Συνήγορος του Πολίτη(www.synigoros.gr)

       Πρόκειται  για  ναι  ανεξάρτητη  αρχή,  η  οποία  άρχισε  να 
λειτουργεί το 1999 και παρέχει δωρεάν τις υπηρεσίες της. Σκοπός 
της είναι  να ερευνά ατομικές  διοικητικές πράξεις,  παραλείψεις  ή 
ενέργειες οργάνων των δημόσιων υπηρεσιών που παραβιάζουν τα 
νόμιμα δικαιώματα των πολιτών(φυσικών ή νομικών προσώπων).

       Αν αντιμετωπίζουμε κάποιο πρόβλημα με δημόσια υπηρεσία 
και,  ενώ  έχουμε  ήδη  κάνει  ενέργειες  και  επαφές  με  αυτή,  το 
πρόβλημα παραμένει άλυτο, μπορούμε να αποστείλουμε έγγραφη 
αναφορά στον Συνήγορο του Πολίτη. Στην αρχή αυτή μπορεί να 
απευθυνθεί  κάθε  Έλληνας  ή  άλλης  εθνικότητας  πολίτης  που 
αντιμετωπίζει πρόβλημα με μια ελληνική δημόσια υπηρεσία(ακόμα 
και  με  όσες  βρίσκονται  στο  εξωτερικό).  Για  να  υποβάλουμε 
αναφορά  στον  Συνήγορο,  θα  πρέπει  να  κάνουμε  αίτηση,  στην 
οποία να αναφέρονται με σαφήνεια τα στοιχεία μας.

       Στην σελίδα του Συνηγόρου μπορούμε να βρούμε το έντυπο 
αναφοράς, τόσο σε μορφή  Word όσο και σε εκτυπώσιμη μορφή, 
προκειμένου  να  το  συμπληρώσουμε.  Η  αναφορά  μπορεί  να 
υποβληθεί  αυτοπροσώπως,  μέσω ταχυδρομείου  ή  fax,  ενώ δεν 
υποστηρίζεται πλήρης ηλεκτρονική υποβολή των αναφορών.\

4.4. Ηλεκτρονική φορολόγηση(www.taxisnet.gr)

       Το  TAXISnet είναι  η  υπηρεσία  που  παρέχει  στους 
φορολογούμενους τη δυνατότητα να διευθετούν τις εκκρεμότητές 
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τους  με  τις  ΔΥΟ  μέσω  Internet,  χωρίς  ουρές,  ταλαιπωρία  και 
σπατάλη πολύτιμου χρόνου.

       Το  έργο  TAXIS συμπεριλαμβάνεται  στο  Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα  ΄΄Κλεισθένης΄΄(Β΄  Κοινοτικό  Πλαίσιο  Στήριξης)  και 
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό 
Δημόσιο. Η υπηρεσία TAXISnet συγχρηματοδοτείται και αυτή από 
το πρόγραμμα ΄΄Κλεισθένης΄΄ και αποτελεί μία ακόμη δράση της 
Γενικής  Γραμματείας  Πληροφορικών  Συστημάτων  προς  την 
Κοινωνία της Πληροφορίας(ΚτΠ).

       Από  τις  ηλεκτρονικές  υπηρεσίες  TAXISnet μπορούν  να 
εξυπηρετηθούν  όσοι  φορολογούμενοι  επιθυμούν  να  υποβάλουν 
δήλωση φορολογίας εισοδήματος των εντύπων Ε1, Ε2, Ε3, Ε9, 
Ε14 και ειδικό ενημερωτικό σημείωμα. Επίσης από το  TAXISnet 
μπορούν  να εξυπηρετηθούν όσοι  πολίτες  αλλά και  επιχειρήσεις 
επιθυμούν  να  υποβάλουν  περιοδικές  δηλώσεις  ΦΠΑ.  Όποιος 
επιθυμεί  να  υποβάλει  φορολογική  ή  περιοδική  δήλωση  πρέπει 
προηγουμένως να έχει κάνει εγγραφή στο σύστημα.

       Ο  ενδιαφερόμενος  χρήστης  επισκέπτεται  τη  σχετική 
ηλεκτρονική  σελίδα  της  Γενικής  Γραμματείας  Πληροφορικών 
Συστημάτων, συμπληρώνει τη φόρμα εγγραφής και την υποβάλει. 
Τα  στοιχεία  που  έχουν  υποβληθεί,  ελέγχονται,  εφόσον 
πιστοποιηθεί  η  ορθότητά  τους,  εκδίδεται  ένας  κωδικός 
χρήστη(username) και μια συνθηματική λέξη(password), τα οποία 
και αποστέλλονται ύστερα από λίγες ημέρες στο νέο χρήστη, στη 
διεύθυνση email που έχει καταχωρίσει στη φόρμα εγγραφής.

        Η δήλωση που υποβάλλεται μέσω Internet και καταχωρείται 
με  επιτυχία  στο  TAXISnet είναι  έγκυρη.  Η  δήλωση  αυτή 
αντιμετωπίζεται  όπως  και  οι  υπόλοιπες  δηλώσεις  που 
παραλαμβάνονται  τοπικά  στη  ΔΟΥ,  είτε  μηχανογραφικά(μέσω 
TAXIS), είτε χειρόγραφα. Δεν χρειάζεται εκτύπωση αποδεικτικού 
παραλαβής. Η ηλεκτρονική δήλωση δεν χρειάζεται να υποβληθεί 
και στη ΔΟΥ.

        Η καταβολή των οφειλόμενων ποσών των χρεωστικών 
δηλώσεων  ΦΠΑ,  που  υποβάλλονται  μέσω  του  συστήματος 
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TAXISnet,  γίνεται  σε  τράπεζες  συμβεβλημένες  με  το  υπουργείο 
Οικονομικών, αρμόδιες να παρέχουν αυτή την υπηρεσία.

4.5 Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων(www.ika.gr)

       Ο χρήστης μπορεί μέσω του δικτυακού τόπου του ΙΚΑ να 
υποβάλει την Αναλυτική Περιοδική του Δήλωση και να τυπώσει και 
να συμπληρώσει πληθώρα εντύπων.

       Τις  ηλεκτρονικές  υπηρεσίες  του  ΙΚΑ  μπορούν  να 
χρησιμοποιήσουν  όλοι  οι  εργοδότες,  φυσικά  ή  μη  φυσικά 
πρόσωπα  που  διαθέτουν  ΑΜΕ  και  ΑΦΜ,  οι  ιδιώτες/Κύριοι 
Οικοδομοτεχνικών  Έργων  που  διαθέτουν  μόνο  ΑΜΟΕ  και  οι 
Εταιρείες χωρίς ΑΜΕ που δεν απασχολούν προσωπικό στην έδρα 
τους  αλλά  εκτελούν  Οικοδομοτεχνικά  Έργα(διαθέτουν  δηλαδή 
μόνο ΑΜΟΕ).

       Ο χρήστης πρέπει αρχικά, προκειμένου για ΑΠΔ, να εγγραφεί 
στην  υπηρεσία  μέσω  της  βασικής  σελίδας  των  ηλεκτρονικών 
συναλλαγών.  Ο χρήστης δίνει  το  email του και  το σύστημα του 
αποστέλλει  έναν  προσωρινό  κωδικό  για  να  ολοκληρώσει  την 
εγγραφή του. Οι τελικοί προσωπικοί του κωδικοί(PIN και PUK) θα 
του αποσταλούν μέσω ταχυδρομείου. Όταν ο χρήστης αποκτήσει 
username και password για το σύστημα, μπορεί να συνδεθεί και να 
δει  δηλώσεις που έχει  ήδη υποβάλει  αλλά και  να εισαγάγει  νέα 
δήλωση.

        Η υποβολή των ΑΠΔ μέσω Internet γίνεται μέσα από την 
ιστοσελίδα  του  ΙΚΑ  με  δύο  εναλλακτικούς  τρόπους.  Είτε 
πληκτρολογώντας  τα  στοιχεία  σε  ειδική  φόρμα,  είτε 
στέλνοντας(upload)  το  αρχείο  που  περιγράφεται  στις  ΄΄Τεχνικές 
Προδιαγραφές  Υποβολής  ΑΠΔ΄΄,  που  μπορούμε  να 
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κατεβάσουμε(download)  από  την  αντίστοιχη  ηλεκτρονική  σελίδα 
του ΙΚΑ. Εφόσον την πρώτη φορά που υποβάλλεται η ΑΠΔ μέσω 
Διαδικτύου  γίνεται  η  καταχώριση  των  στοιχείων  όλων  των 
ασφαλισμένων  στην  ειδική  φόρμα,  τις  επόμενες  φορές  δεν 
απαιτείται  η  επαναπληκτρολόγηση  των  ίδιων  στοιχείων,  παρά 
μόνον  των  μεταβολών  που  τυχόν  θα  προκύψουν  σ’ 
αυτά(επιλέγοντας  την  ενέργεια  ΄΄Αντιγραφή  ΑΠΔ  προηγούμενης 
περιόδου΄΄).

        Οι εισφορές που αντιστοιχούν στη μισθολογική περίοδο κάθε 
μήνα  καταβάλλονται  μηνιαίως  στις  τράπεζες  ή  σε  οποιοδήποτε 
υποκατάστημα ΙΚΑ, σύμφωνα με τις προθεσμίες που ίσχυαν με τις 
παλιές διαδικασίες καταβολής των εισφορών, ανεξάρτητα από τη 
συχνότητα  και  το  μέσο  υποβολής  των  ΑΠΔ.  Το  μόνο  που 
χρειάζεται  είναι  η  αναφορά  του  ΑΜΕ  και  του  ΑΦΜ που  έχουν 
αποδοθεί  με  την  κάρτα  η  οποία  έχει  αποσταλεί  σε  όλους  τους 
εργοδότες.  Τα  παραστατικά  είσπραξης  εκδίδονται  από  την 
τράπεζα ή το υποκατάστημα ΙΚΑ.

4.6 Ανεύρεση εργασίας(www.oaed.gr)

        Η σελίδα του ΟΑΕΔ παρέχει μια πολύ ουσιαστική υπηρεσία 
τόσο στους ανέργους που είναι  εγγεγραμμένοι  στον οργανισμό, 
όσο  και  στους  ελεύθερους  επαγγελματίες  που  χρειάζονται 
προσωπικό  για  τις  επιχειρήσεις  τους.  Αναλυτικά,  στην  σελίδα 
βρίσκουμε  την  υπηρεσία  <<Προσφορά-Ζήτηση  Εργασίας  On-
line>>,  στην  οποία  ενσωματώνεται  η  βάση  δεδομένων  του 
οργανισμού με τα στοιχεία των ανέργων και των εργοδοτών και η 
οποία  ανανεώνεται  σε  καθημερινή  βάση  και  προσφέρει 
πληροφόρηση στους μεν και στους δε σχετικά με τις υφιστάμενες 
ανοιχτές θέσεις εργασίας και το προσφερόμενο εργατικό δυναμικό, 
αντίστοιχα. Η υπηρεσία δεν απαιτεί  κανενός είδους εγγραφή και 
είναι προσβάσιμη από οποιονδήποτε επισκέπτη της σελίδας, ενώ 
προσφέρει μόνο ενημερωτικό υλικό, καθώς οι ενδιαφερόμενοι θα 
πρέπει να μεταβούν στα κατά τόπους γραφεία του ΟΑΕΔ για την 
ολοκλήρωση των διαδικασιών.
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        Η online βάση δεδομένων του ΟΑΕΔ δεν είναι πλήρης και 
εμφανίζει  μόνο  ένα  μικρό  μέρος  του  συνολικού  αριθμού 
ανέργων/εργοδοτών.  Επιπλέον,  η  κατηγοριοποίηση  των 
επαγγελμάτων είναι  κάποιες  φορές  αρκετά γενική  και  σε  πολλά 
σημεία  απαρχαιωμένη,  με  συνέπεια(και  λόγω της  αναγκαστικής 
γενίκευσης) τα αποτελέσματα να μην είναι πάντα ακριβή.

4.7 Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών(ΚΕΠ)

       Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται στον παγκόσμιο χάρτη των 
δημόσιων  υπηρεσιών  ραγδαία  ανάπτυξη  νέων  διοικητικών 
πληροφοριακών συστημάτων με έμφαση στην καινοτομία και τις 
τεχνολογίες  αιχμής.  Η  Δημόσια  Διοίκηση  αλλάζει.  Υπόκειται  σε 
συνεχή  αναδιάρθρωση,  αλλαγές  και  μεταρρυθμίσεις  που  της 
επιτρέπουν να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής 
και το νέο ευρωπαϊκό περιβάλλον. Στη χώρα μας, η πρόοδος που 
έχει  συντελεστεί  τα  τελευταία  τέσσερα  χρόνια  στον  τομέα  της 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι σημαντική και αποτελεί εργαλείο 
για  την  εισαγωγή  των  νέων  τεχνολογιών  σε  όλο  το  εύρος  της 
Δημόσιας Διοίκησης και  της Αυτοδιοίκησης μέσω της Κοινωνίας 
της Πληροφορίας ΑΕ.

       Τα  αποτελέσματα  των  προσπαθειών,  άρχισαν  ήδη  να 
αλλάζουν  την  εικόνα  αλλά  κυρίως  τη  νοοτροπία  του  Δημόσιου 
Υπαλλήλου.  Διαμορφώνεται  περιβάλλον ψηφιακών συναλλαγών. 
Ανασχεδιάζονται  οι  κρίσιμες  και  πιο  ελκυστικές  για  τον  πολίτη 
διοικητικές διαδικασίες, ώστε να είναι διαθέσιμες online. Αλλάζει η 
λειτουργία  και  οι  πρακτικές  των  δημόσιων  υπηρεσιών  και 
ορισμένες αντικαθίστανται από νέες διαφανείς και πιο αποδοτικές 
στο  πλαίσιο  της  ηλεκτρονικής  διακυβέρνησης.  Μειώνεται  η 
γραφειοκρατία.  Απλουστεύονται  οι  διοικητικές  διαδικασίες. 
Προωθείται  η  αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών από τις 
ίδιες τις δημόσιες υπηρεσίες.

       Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα για να εκτιμήσουμε τα 
οφέλη της προσπάθειας, είναι το έργο των ΚΕΠ το οποίο αποτελεί 
αυτή  τη  στιγμή  για  τη  χώρα  μας,  το  μεγαλύτερο  έργο 
πληροφορικής,  ψηφιακής  διασύνδεσης  και  ολοκληρωμένων 
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συναλλαγών  με  στόχο  ταχύτατες  συναλλαγές  του  πολίτη  με  το 
Δημόσιο.  Μιλούμε ίσως για το πιο δυναμικό και αποτελεσματικό 
τμήμα  της  Δημόσιας  Διοίκησης,  το  οποίο  εφαρμόζει  υπηρεσίες 
διαφανείς,  ταχύτατες  και  αξιόπιστες  χωρίς  περιττά  οικονομικά 
βάρη  για  τους  πολίτες  και  πρόσθετο  κόστος  για  τον  κρατικό 
προϋπολογισμό.

       Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών(ΚΕΠ), τα οποία αποτελούν 
πρωτοβουλία  του  υπουργείου  Εσωτερικών  και 
συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση(Γ΄ ΚΠΣ, Έργο 
Αριάδνη)  και  το  πρόγραμμα  Κοινωνία  της  Πληροφορίας,  είναι 
υπηρεσιακές  μονάδες που έχουν ως σκοπό να περιορίσουν τις 
μετακινήσεις  των  συναλλασσομένων  με  τη  Δημόσια  Διοίκηση 
πολιτών, από γραφείο σε γραφείο και από υπηρεσία σε υπηρεσία, 
διεκπεραιώνοντας  υποθέσεις  από  την  υποβολή  του  σχετικού 
αιτήματος(αίτησης)  μέχρι  την  ικανοποίησή  του,  για  τις  οποίες 
υποθέσεις  συναρμόδιες  είναι  υπηρεσιακές  μονάδες(Δ/νσεις, 
Τμήματα)  ενός  φορέα(π.χ.  Δήμος,  Νομαρχία)  ή  δικτύου 
φορέων(π.χ. ένα Υπουργείο, μία Νομαρχία, ένα Νομικό Πρόσωπο 
Δημοσίου  Δικαίου).Η  σελίδα  αποτελεί  ίσως  τη  λειτουργικότερη 
εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα, καθώς 
υπηρετεί ουσιαστικά τον πολίτη, δίνοντας λύσεις σε όλες σχεδόν 
τις  άλλοτε  χρονοβόρες  και  ΄΄κοπιώδεις΄΄  συναλλαγές  με  τη 
Δημόσια Διοίκηση. Κύριος στόχος της ιστοσελίδας είναι η διάθεση 
ολοκληρωμένων υπηρεσιών, έτσι ώστε ο πολίτης να εξυπηρετείται 
εύκολα και γρήγορα μέσω Internet.

       Μέσω του δικτυακού τόπου www.kep.gov.gr μπορούμε μεταξύ 
άλλων:

• Να  ΄΄κατεβάσουμε΄΄  στον  υπολογιστή  μας  οποιοδήποτε 
έντυπο  αίτησης  επιθυμούμε,  επιλέγοντας  θεματική 
ενότητα(π.χ.  Αστική  Κατάσταση,  Εμπόριο-Οικονομία, 
Πολεοδομία  κ.λ.π.)  ή  Κρατικό  Φορέα(Υπουργείο 
Ανάπτυξης, Υπουργείο Εσωτερικών κ.λ.π.)

• Να  διαβάσουμε  τον  αναλυτικό  Οδηγό  του  Πολίτη  στις 
Διοικητικές Διαδικασίες(βάσει θεματικής ενότητας).

• Να  μεταβούμε  μέσω  των  συνδέσμων  στις  ηλεκτρονικές 
διευθύνσεις όλων των κρατικών φορέων της χώρας.
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• Να ενημερωθούμε για τα στοιχεία επικοινωνίας όλων των 
ΚΕΠ  της  Ελλάδας  και  να  διαβάσουμε  ειδήσεις  που 
αφορούν  στην  καλύτερη  εξυπηρέτηση  και  αποσκοπούν 
στην  έγκαιρη  πληροφόρησή  μας(προκηρύξεις 
διαγωνισμών, προσλήψεις, ανακοινώσεις κ.λ.π.).

• Να συμμετάσχουμε σε δημόσιες συζητήσεις(forum).

• Μέσα  από  τη  σελίδα  <<Επικοινωνία>>,  μπορούμε  να 
υποβάλλουμε τα ερωτήματά μας(<<Οι Πολίτες Ρωτούν>>), 
επιλέγοντας  αν  επιθυμούμε  απάντηση  μέσω  e-mail, 
τηλεφώνου ή φαξ,  ή/και  να αποστείλουμε προτάσεις και 
σχόλια  για  τη  βελτίωση  της  υπηρεσίας(<<Οι  Πολίτες 
Προτείνουν>>).

• Μέσα  από  το  site μπορούμε  να  εγγραφούμε  στο 
Newsletter(Ενημερωτικό  Δελτίο)  του  ΚΕΠ,  ώστε  να 
λαμβάνουμε  στο  ηλεκτρονικό  μας  ταχυδρομείο  την  πιο 
πρόσφατη  πληροφόρηση  για  τις  υπηρεσίες  που 
προστίθενται στον κόμβο, ειδήσεις κ.α.

       Σήμερα λειτουργούν 1.108 ΚΕΠ με 1.034 πιστοποιημένες 
διαδικασίες, ενώ εντάσσονται συνεχώς νέες και επικαιροποιούνται 
πιστοποιημένες  διαδικασίες.  Οι  πολίτες  τα  επιλέγουν  συνειδητά 
έναντι  των  κλασικών  δημοσίων  υπηρεσιών  λόγω της  ανώτερης 
εξυπηρέτησης που εισπράττουν. Τα ΚΕΠ διεκπεραιώνουν σήμερα 
8 φορές περισσότερες υποθέσεις σε σχέση με το παρελθόν.  Οι 
πολίτες  το  ζουν  καθημερινά  μιας  και  περισσότεροι  από  60.000 
εξυπηρετούνται εβδομαδιαίως.

       Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβράβευσε το θεσμό των ΚΕΠ το 
2007  με  τον  τίτλο  “Good  Practice  2007".  Τα  στοιχεία  δείχνουν 
εντυπωσιακή μείωση του χρόνου διεκπεραίωσης των υποθέσεων 
πολιτών από τα ΚΕΠ κατά τις  περιόδους  Ιανουάριος -  Μάρτιος 
2007 και Ιανουάριος - Μάρτιος 2008, ιδιαίτερα στις πιο δημοφιλείς 
διαδικασίες.

       Από  τις  αρχές  του  2007  εφαρμόζονται  στα  ΚΕΠ  δύο 
καινοτόμοι  τρόποι  υποβολής  αιτήσεων  από  τους  πολίτες  για 
διεκπεραίωση υποθέσεών τους. Ο πρώτος αφορά στην υποβολή 
τηλεφωνικών  αιτήσεων  μέσω  της  τηλεφωνικής  γραμμής 
εξυπηρέτησης 1564, όλο το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, 365 
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ημέρες  το  χρόνο  και  ο  δεύτερος  στην  ηλεκτρονική  υποβολή 
αιτήσεων μέσω του δικτυακού τόπου των ΚΕΠ (www.kep.gov.gr). 
Αξίζει  να  σημειωθεί  ότι  το  περιεχόμενο  της  ιστοσελίδας  είναι 
διαθέσιμο σε 4 γλώσσες(Ελληνικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Αγγλικά).

       Παράλληλα, προχωρά η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της 
πιλοτικής  εφαρμογής  ηλεκτρονικών  πληρωμών  σε  επιλεγμένα 
ΚΕΠ  σε  όλη  την  επικράτεια,  ενώ  σε  συνεργασία  με  τη  γενική 
γραμματεία  Ισότητας  και  αξιοποιώντας  το  δίκτυο  των  ΚΕΠ, 
παρέχεται  στις  γυναίκες  πληροφόρηση  και  εξασφαλίζεται  η 
δικτύωσή  τους  με  εξειδικευμένες  δομές  συμβουλευτικής 
υποστήριξης.

       Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι υπόθεση όλων μας.  Η 
Πολιτεία μέσω των προγραμμάτων, των έργων και των ψηφιακών 
υποδομών που διασφαλίζει το υπουργείο Εσωτερικών, θέτει στη 
διάθεση  των  πολιτών  τις  δυνατότητες  των  τεχνολογιών 
πληροφορικής  και  επικοινωνιών.  Απαιτείται  μια  ευρύτατη 
προσπάθεια ενημέρωσης του κάθε πολίτη για τις νέες δυνατότητες 
που  μας  εισάγουν  σε  μια  εποχή  ψηφιακών  συναλλαγών  και 
ταχύτατης εξυπηρέτησης.

       Τα  στοιχεία  που  αφορούν  στη  γενικότερη  προσπάθεια 
εφαρμογής  της  ηλεκτρονικής  διακυβέρνησης  για  την  χώρα  μας 
είναι ενθαρρυντικά. Παραλαμβάνοντας το 2004 το Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» με απορρόφηση μόλις 
12%,  σήμερα,  η  Κοινωνία  της  Πληροφορίας  ΑΕ,  ο  κεντρικός 
υλοποιητής  του  προγράμματος,  ολοκληρώνει  περισσότερα  από 
180 έργα σε όλη την επικράτεια και σε όλα τα επίπεδα διοίκησης 
(υπουργεία, περιφέρειες, νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις και ΟΤΑ), με 
προϋπολογισμό άνω των 900 εκατ. ευρώ. Το Δίκτυο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ», 
ίσως  το  μεγαλύτερο  έργο  τηλεπικοινωνιών,  συνδέει  πάνω  από 
3.000 υπηρεσίες-κόμβους,  ενώ ως το τέλος του καλοκαιριού θα 
έχουν συνδεθεί άλλοι 1.700. Η Δημόσια Διοίκηση θα εξοικονομεί 
έτσι υπέρογκα ποσά που στο παρελθόν ήταν απαραίτητα για την 
επικοινωνία και μόνο των δημόσιων υπηρεσιών.

       Ωστόσο, οι προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση πλήρους 
ηλεκτρονικής  εξυπηρέτησης  των  πολιτών  και  επιχειρήσεων  θα 
ολοκληρωθούν με τα οριζόντια έργα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 
του υπουργείου Εσωτερικών που περιλαμβάνουν τη λειτουργία της 
Εθνικής  Πύλης  ΕΡΜΗΣ,  σε  συνδυασμό  με  το  Σύστημα 
Διαλειτουργικότητας  και  το  Σύστημα  Αυθεντικοποίησης  των 
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πολιτών για τις συναλλαγές τους με το Δημόσιο μέσα από ειδικές 
κάρτες  όπως  αυτές  που  χρησιμοποιούμε  στις  τραπεζικές  μας 
συναλλαγές.

       Η  «Ψηφιακή  Ελλάδα»  βήμα  βήμα,  γίνεται 
πραγματικότητα. Αυτή είναι η σαφής και καθαρή εικόνα τόσο για 
τις  κυβερνητικές πρωτοβουλίες,  όσο και  για τις  προοπτικές που 
διανοίγονται  προς  τον  νέο  ψηφιακό  μας  πολιτισμό.  Με 
αποφασιστικότητα  ανταποκρινόμαστε  στις  προσδοκίες  των 
πολιτών. Στην προσπάθεια αυτή φυσικός μας σύμμαχος, είναι ο 
ενημερωμένος  πολίτης.  Η  μετάβαση  σ’  ένα  κράτος  αυξημένων 
δυνατοτήτων,  ισχυρό,  ανταγωνιστικό,  αξιόπιστο  και 
αποτελεσματικό,  είναι  προσπάθεια  συλλογική  και  μας  αφορά 
όλους.

       Παρακάτω  βλέπουμε  κάποια  στατιστικά  στοιχεία  που 
αναφέρονται  στα  ΚΕΠ.  Ο  πρώτος  πίνακας  αναφέρεται  στις 
πιστοποιημένες  διαδικασίες  και  εξυπηρετούμενες  πελάτες,  ο 
δεύτερος στην προέλευση υποθέσεων που διεκπεραιώνονται από 
τα ΚΕΠ και ο τρίτος τις πιστοποιημένες διαδικασίες ανά έτος.   

Πιστοποιημένες διαδικασίες / Εξυπηρετούμενοι πελάτες

Έτος Μήνες 

Πιστοποιημένες διαδικασίες Εξυπηρετούμενοι πελάτες 

Ετήσιο 
Σύνολο 

Μηνιαίο
ς Μ.Ο. 

Πρόβλεψ
η Έτους 

Διαφορε
τικές 

Διαχρονικό 
Σύνολο 

Ετήσιο 
Σύνολο Νέοι Πελάτες 

Μηνιαίος 
Μ.Ο. 

Πρόβλεψ
η Έτους 

Διαδικ
ασίες 
ανά 

Πελάτη 

2008 9,16 2.807.297 306.473 3.677.676 667 6.568.901 1.921.946 1.051.880 209.819 2.517.828 1,46 

2007 12 3.476.518 289.710 708 5.517.021 2.263.173 1.427.067 188.598 1,54 

2006 12 3.126.853 260.571 743 4.089.954 1.920.468 1.324.686 160.039 1,63 

2005 12 2.305.433 192.119 562 2.765.268 1.503.981 1.219.870 125.332 1,53 

2004 12 1.643.391 136.949 480 1.545.398 1.188.526 1.188.526 99.044 1,38 

2003 8 423.759 52.970 356.872 356.872 356.872 44.609 1,19 

  

Προέλευση Υποθέσεων που διεκπεραιώνονται από τα Κ.Ε.Π.
Έτος Σύνολο Υποθέσεων Μέσω Portal Μέσω 1564 

Κ.Ε.Π. 
Βάσει Φ.Ε.Κ. Έναρξης Λειτουργίας 

2008 2.807.297 9.430 30.290 2.767.577 

2007 3.476.518 10.791 33.382 3.432.345 

2006 3.126.853 687 6.605 3.119.561 

2005 2.305.433 0 0 2.305.433 

2004 1.643.391 0 0 1.643.391 
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2003 423.759 0 0 423.759 

  

Κ.Ε.Π. / Πιστοποιημένες Διαδικασίες ανά έτος

Έτος 

Κ.Ε.Π. 
Βάσει Φ.Ε.Κ. Έναρξης 

Λειτουργίας 

*Κ.Ε.Π. 
Βάσει Ένταξης στο E-

Kep 
Πιστοποιημένες διαδικασίες 

Σύνολο Νέα Σύνολο Νέα Σύνολο Νέες 
Αυτεπάγγελτες 

(Σύνολο) 

2008 1.070 7 1.050 8 1.034 0 30 

2007 1.062 13 1.048 34 1.037 32 30 

2006 1.049 5 1.014 30 1.005 161 30 

2005 1.044 10 984 64 844 59 11 

2004 1.034 219 920 209 785 1 0 

2003 815 711 784 0 
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