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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Βασική προϋπόθεση για την ύπαρξη μίας ισχυρής αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας 

είναι  η  ενεργή  συμμετοχή  των  πολιτών  στα  κοινά,  επιτυγχάνωντας  έτσι  την 

περαιτέρω θωράκιση του δημοκρατικού πολιτεύματος. Η ίδια η Δημοκρατία πρέπει 

να είναι καθημερινή πρακτική στο μεσοδιάστημα μεταξύ των εκλογών και δεν πρέπει 

να  ταυτίζεται  αποκλειστικά  και   μόνο  με  τη  εκλογική  ψηφοφορία  στις  εθνικές 

εκλογές.  Οι  νέες  τεχνολογίες  σήμερα  έχουν  φέρει  επανάσταση  στους  τρόπους 

επικοινωνίας και ενημέρωσης, παρέχοντας πλέον στους πολίτες νέες δυνατότητες όχι 

μόνο αμεσότερης επαφής με την κεντρική και περιφερειακή διοίκηση, αλλά και την 

ουσιαστική συμμετοχή στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, καθιστώντας έτσι ακόμα 

ισχυρότερη τη λειτουργία του πολιτεύματος.

Έχοντας υπ’ όψη τα παραπάνω, στα πλαίσια της διπλωματικής αυτής παρουσιάζεται 

εκτενώς η έννοια της  Ηλεκτρονικής Συμμετοχής, δίνοντας έμφαση όχι μόνο στην 

ουσία και  σημασία της, αλλά και στις προσπάθειες που γίνονται τόσο σε επίπεδο 

πολιτικής  όσο  και  σε  επίπεδο  υποστηρικτικών  τεχνολογιών,  ώστε  η  ηλεκτρονική 

συμμετοχή να αποκτήσει κεντρικό ρόλο στην καθημερινή άσκηση των δημοκρατικών 

δικαιωμάτων των πολιτών. Η εργασία κλείνει με την παρουσίαση χαρακτηριστικών 

παραδειγμάτων συστημάτων ηλεκτρονικής συμμετοχής.

Στο σημείο αυτό είναι απαραίτητο να ευχαριστήσω τον καθηγητή κ. Κωνσταντίνο 

Ταραμπάνη  και  όλους  τους  συνεργάτες  του  στο  Εργαστήριο  Πληροφοριακών 

Συστημάτων  του  Πανεπιστημίου  Μακεδονίας,  χωρίς  την  πολύτιμη  βοήθεια  και 

καθοδήγηση των οποίων η εργασία αυτή δε θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί.

Λέξεις Κλειδιά: Ηλεκτρονική Συμμετοχή, Ηλεκτρονική Δημοκρατία, Ηλεκτρονική 

Διακυβέρνηση, Διαβούλευση.
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Εισαγωγή

Στις  μέρες  μας  το  Δημοκρατικό  σύστημα  αντιμετωπίζει  προβλήματα  και 

απειλές,  οι  οποίες  βέβαια  δεν  προκύπτουν  από  πιθανές  ανατροπές  του  πολιτικού 

συστήματος, αλλά από την ολοένα και αυξανόμενη αδιαφορία των πολιτών για τα 

κοινά και την απαξίωση των θεσμών, φαινόμενο ιδιαίτερα ανησυχητικό, που εγείρει 

έντονο προβληματισμό στα ανώτερα κλιμάκια τόσο των κυβερνήσεων των χωρών, 

όσο και στην κεντρική διοίκηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Στην προσπάθεια αναστροφής αυτού του κλίματος κατέστη σαφές ότι βασικός 

άξονας  πρέπει  να  είναι  η  ενεργοποίηση  του  πολίτη,  όχι  μόνο  με  την  πιο  άμεση 

ενημέρωση, αλλά και με την παροχή ευκολότερων και  αμεσότερων τρόπων άσκησης 

των δημοκρατικών του καθηκόντων και κυρίως σε καθημερινή βάση. Άλλωστε, είναι 

κοινός  τόπος  ότι  η  Δημοκρατία  πρέπει  να  είναι  καθημερινή  πρακτική  στο 

μεσοδιάστημα μεταξύ των εκλογών και δεν πρέπει να ταυτίζεται αποκλειστικά και 

μόνο με τη εκλογική ψηφοφορία στις εθνικές εκλογές. 

Βασικό εργαλείο ενεργοποίησης του πολίτη είναι η Κοινωνική Διαβούλευση, 

δηλαδή  η  συμμετοχή  του  πολίτη  σε  διαδικασίες  ανοιχτής  συζήτησης  και  λήψης 

αποφάσεων  πάνω  σε  θέματα  που  τον  αφορούν.  Η  λέξη  κλειδί  στην  παραπάνω 

πρόταση  είναι  η  «συμμετοχή»:  στα  πλαίσια  της  εξεύρεσης  τρόπων  αμεσότερης 

συμμετοχής  των  πολιτών  σε  θέματα  ενημέρωσης,  συζήτησης  –  επικοινωνίας  και 

λήψης  αποφάσεων,  γίνεται  όλο  και  πιο  έντονη  η  χρήση   ΤΠΕ  -  τεχνολογιών 

πληροφορικής  και  επικοινωνιών (ICT –  Information and Communication 

Technologies). Αυτή η σύγκλιση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών 

με τους βασικούς άξονες της ενεργής συμμετοχής των πολιτών στις δημοκρατικές 

οδήγησαν στα λεγόμενα συστήματα  Ηλεκτρονικής Συμμετοχής (e-Participation),  τα 

οποία δίνουν τη δυνατότητα στους πολίτες όχι μόνο να ενημερώνονται για όλα τα 

θέματα που τους  αφορούν και  να διατυπώνουν την άποψή τους,  αλλά κυρίως  να 

αισθάνονται πιο σίγουροι ότι η άποψή τους γίνεται ακουστή και παίζει ενεργό ρόλο 

στη λήψη των αποφάσεων. Με άλλα λόγια, τα συστήματα Ηλεκτρονικής Συμμετοχής 

αποτελεί  ένα  βασικό  εργαλείο  για  την  ισχυροποίηση  του  Δημοκρατικού 

Πολιτεύματος,  γεφυρώνοντας  το  χάσμα  μεταξύ  της  διάθεσης  του  πολίτη  για 
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συμμετοχή στα κοινά και της ουσιαστικής του δυνατότητας να συμμετέχει. 

Θα πρέπει να τονιστεί ότι βασική προϋπόθεση για την επιτυχία ενός τέτοιου 

συστήματος  είναι  η  (ομολογουμένως  αυξανόμενη)  διείσδυση  των  τεχνολογιών 

πληροφορικής και του Διαδικτύου στα περισσότερα σπίτια και η διάδοσή τους σε 

ολοένα και  περισσότερες  ηλικίες.  Ενδεικτικά  παραθέτουμε  τα  παρακάτω στοιχεία 

που πιστοποιούν αυτήν τη διάδοση. Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο για την Κοινωνία 

της Πληροφορίας την 1η Οκτωβρίου του 2009 η διείσδυση της Ευρυζωνικότητας στην 

Ελλάδα ανήρθε στο 16,00 %, όπως φαίνεται και στο παρακάτω σχήμα.

Διείσδυση της Ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα

Το συνολικό μέγεθος των σταθερών ευρυζωνικών γραμμών ανέρχεται σε 1.794.2952, 

παρουσιάζοντας αύξηση κατά 44% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και κατά 19% 

σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο. Η συντριπτική πλειοψηφία των ευρυζωνικών 

γραμμών είναι τεχνολογίας DSL, ήτοι 1.785.887. Ακόμη, υπάρχουν περί των 8.408 

ευρυζωνικών συνδέσεων λοιπών τεχνολογιών (πχ μισθωμένες γραμμές). Οι συνδέσεις 

Αδεσμοποίητου Τοπικού Βρόχου (ΑΠΤΒ), αντιστοιχούν στο 40,1% του συνόλου των 

ευρυζωνικών συνδέσεων και ανέρχονται σε 719.443.

Η εργασία αυτή έχει ως σκοπό να παρουσιάσει την έννοια της ηλεκτρονικής 

συμμετοχής, να καταστήσει σαφή τη σημασία της ως εργαλείο ισχυροποίησης της 

λειτουργίας  του  Δημοκρατικού  Πολιτεύματος,  καθώς  και  να  παρουσιάσει  τις 

προσπάθειες που καταβάλλονται για τη διάδοσή της. Η δομή έχει ως εξής:

o Στο πρώτο κεφάλαιο  παρουσιάζεται  η  Ηλεκτρονική  Συμμετοχή ως έννοια. 
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Δίνονται οι απαραίτητοι ορισμοί και παρατίθενται οι σχετικές έννοιες. Επίσης, 

δίνονται  μερικά  βασικά  τεχνικά  στοιχεία  που  αφορούν  τα  συστήματα 

Ηλεκτρονικής Συμμετοχής.

o Στο  δεύτερο  κεφάλαιο  παρουσιάζονται  οι  προσπάθειες  που  καταβάλει  η 

Ευρωπαϊκή Ένωση για τη διάδοση της Ηλεκτρονικής Συμμετοχής.

o Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται μία σύντομη αξιολόγηση και αποτίμηση των μέχρι 

τώρα πεπραγμένων του προγράμματος της ηλεκτρονικής συμμετοχής της ΕΕ 

και των υλοποιημένων εφαρμογών και

o Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα 

υλοποιημένων συστημάτων ηλεκτρονικής συμμετοχής. 

Η εργασία κλείνει με την παρουσίαση κάποιων γενικών συμπερασμάτων.

8



Ηλεκτρονική Συμμετοχή και Ευρωπαϊκή Ένωση

Η έννοια της Ηλεκτρονικής Συμμετοχής και τα Συστήματα 

Ηλεκτρονικής Συμμετοχής

Στο  κεφάλαιο  αυτό  παρατίθενται  και  παρουσιάζονται  όλα  όσα  έχουν  να 

κάνουν με την «Ηλεκτρονική Συμμετοχή» (ΗΣ) των πολιτών. Ορίζονται οι έννοιες 

και  περιγράφονται  οι  επικρατέστερες  μέθοδοι  και  επίπεδα  ΗΣ  που  κυριαρχούν 

διεθνώς.  Επιπλέον,  γίνεται  και  αναφορά  σε  κάποια  βασικά  τεχνικά  στοιχεία  που 

αφορούν τις υλοποιήσεις τέτοιων συστημάτων, όπως οι προδιαγραφές που πρέπει να 

ικανοποιούν.

1.1 Βασικοί Ορισμοί
Πριν γίνει αναφορά στην Ηλεκτρονική Συμμετοχή, είναι σκόπιμο να δοθούν 

κάποιες  λεπτομέρειες  για  τη  λεγόμενη  Ηλεκτρονική  Δημοκρατία  (ΗΔ),  η  οποία 

αποτελεί μία νέα σχετικά έννοια για την οποία δεν υπάρχει κοινά αποδεκτός ορισμός. 

Σε  γενικές  γραμμές  πάντως αναφέρεται  στην ανάπτυξη και  αξιοποίηση των νέων 

ΤΠΕ με τρόπο ώστε να υποστηρίζεται μία διαδραστική σχέση μεταξύ πολιτών και 

των εκλεγμένων αντιπροσώπων τους, ενδυναμώνοντας έτσι την συμμετοχή αλλά και 

την ποιότητα της αντιπροσώπευσης. Ο απώτερος στόχος είναι φυσικά, η ενδυνάμωση 

και εμβάθυνση της δημοκρατικής διακυβέρνησης σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας.

Τρεις  είναι  οι  λόγοι  που  καθιστούν  την εφαρμογή  μεθόδων  και  συστημάτων ΗΔ 

αναγκαία σήμερα:

• Όπως αναφέρεται και στην εισαγωγή, παρατηρείται τα τελευταία χρόνια η έντονη 

αποχή των πολιτών από την πολιτική διαδικασία και τα κοινά,  που φτάνει  σε 

σημείο  μάλιστα  οι  πολίτες  να αποποιούνται  του πλέον βασικού δημοκρατικού 

τους δικαιώματος, δηλαδή της ψηφοφορίας, ακόμα και σε εθνικές εκλογές. Το 

Συμβούλιο της Ευρώπης σε σχετική Πράσινη Βίβλο, προβλέπει ότι μέχρι το 2020, 

θα σημειώνονται  ποσοστά αποχής στη Δυτική Ευρώπη της τάξης του 65%. Η 

αδιαφορία και η έλλειψη εμπιστοσύνης του πολίτη στους θεσμούς σημαίνει ότι 

υπάρχει σήμερα ένα «δημοκρατικό έλλειμμα» που πρέπει να αντιμετωπιστεί.

• Η  παγκοσμιοποίηση  έχει  φέρει  στο  προσκήνιο  πολλά  προβλήματα  που  είναι 

διεθνή  και  για  τα  οποία  απαιτείται  διεθνής  συντονισμός  και  επικοινωνία, 

προβλήματα  που  δεν  λύνονται  σε  εθνικό  επίπεδο,  όπως  για  παράδειγμα  το 
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περιβάλλον. Οι νέες ΤΠΕ μπορούν να συμβάλλουν στον διεθνή διάλογο και στην 

διαμόρφωση κοινά αποδεκτών λύσεων.

• Στο  επίκεντρο  όλων  αυτών,  βρίσκεται  η  μοναδική  δυνατότητα  των  ΤΠΕ  για 

αποτελεσματική  Επικοινωνία,  μία έννοια  που πάντα ήταν προαπαιτούμενο της 

Δημοκρατίας από την εποχή της αρχαίας Αθηναϊκής Δημοκρατίας. Οι νέες ΤΠΕ, 

το  Διαδίκτυο,  η  τηλεφωνία  κ.ά.,  μπορούν  να  συμβάλλουν  αποφασιστικά  στην 

επικοινωνία  μεγάλων  ομάδων  -  για  παράδειγμα  μεταξύ  800  εκ.  πολιτών  που 

εκπροσωπούνται  από  το  Συμβούλιο  της  Ευρώπης  -  αλλά  και  του  σύγχρονου 

πολίτη ο οποίος εργάζεται σε μία πόλη αλλά είναι ενεργός στην πόλη καταγωγής 

του εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά ή και σε άλλη χώρα ακόμη.

Έχοντας  περιγράψει  την  Ηλεκτρονική  Δημοκρατία,  είναι  δυνατός  ο  ορισμός  της 

Ηλεκτρονικής  Συμμετοχής  (ΗΣ):  Ως  Ηλεκτρονική  Συμμετοχή  ορίζεται  η 

υποστηριζόμενη από ΤΠΕ συμμετοχή σε διαδικασίες διαβούλευσης και διακυβέρνησης. 

Οι  διαδικασίες  αυτές  περιλαμβάνουν  και  μπορούν  να  αφορούν 

διαχείριση/διακυβέρνηση  (administration),  παροχή  υπερεσιών  (service delivery), 

λήψη αποφάσεων (decision making) ή ακόμα και χάραξη πολιτικών (policy making). 

Ήδη από τον ορισμό αυτόν είναι σαφής η σύνδεση της Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας 

και  την  Ηλεκτρονική  Συμμετοχή.  Ένας  πιο  αναλυτικός  ορισμός  έχει  δοθεί  στο 

[MAC06], βάσει του οποίου η Ηλεκτρονική Συμμετοχή είναι η  χρήση ΤΠΕ για τη  

διεύρυνση και εμβάθυνση της πολιτικής συμμετοχής με την παροχή δυνατότητας στους  

πολίτες να επικοινωνούν μεταξύ τους και με τους εκλεγμένους αντιπροσώπους τους. Σε 

αυτόν τον ορισμό είναι ακόμα εμφανέστερη η σύνδεση της ηλεκτρονικής συμμετοχής 

με την ηλεκτρονική δημοκρατία. Πρέπει να τονιστεί ότι η ηλεκτρονική συμμετοχή 

εμπεριέχει και την έννοια της έγερσης ενός θέματος από τους πολίτες, όχι μόνο τη 

δημόσια συζήτηση και λήψη αποφάσεων για θέματα που επιλέγονται από τις αρχές. 

Ιστορικά, ο όρος Ηλεκτρονική Συμμετοχή πρωτοεμφανίστηκε στις αρχές της 

δεκαετίας και βασίστηκε κυρίως στα ακόλουθα [WIKI09]:

1. Τις  εξελίξεις  στην  τεχνολογική  περιοχή  της  Υποστηριζόμενης  από 

Υπολογιστή Συνεργασίας (CSCW – Computer Supported Cooperative Work) 

και  γενικότερα  στις  τεχνολογίες  περιβαλλόντων  υποστήριξης  ανθρώπινης 

συνεργασίας.
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2. Τις  εξελίξεις  στην  Ηλεκτρονική  Δημοκρατία  στα  τέλη  της  δεκαετίας  του 

1990, όπου και παρατηρήθηκε ζωηρό ενδιαφέρον για την εξέλιξη των απλών 

συστημάτων  ηλεκτρονικής  ψηφοφορίας  (e-voting)  σε  πιο  ολοκληρωμένα 

συστήματα  ηλεκτρονικής  επικοινωνίας  και  αλληλεπίδρασης  κυβερνητικών 

αρχών και πολιτών. 

3. Τις  εξελίξεις  στις  υποστηρικτικές  τεχνολογίες  οι  οποίες  ικανοποίησαν  την 

εμφανιζόμενη  ανάγκη  η  Ηλεκτρονική  Δημοκρατία  να  μετατραπεί  σε 

ολοκληρωμένη  και  πολύπλοκη  ηλεκτρονική  υπηρεσία,  η  οποία  θα 

περιλαμβάνει  δυνατότητες  σύνθετης  αναζήτησης  με  πολλαπλά  κριτήρια, 

υπολογισμό αποτελεσμάτων σε σύνθετες ψηφοφορίες, δυνατότητα υποβολής 

ερωτημάτων,  αναφορών  παραπόνων  και  φυσικά  πολλών  άλλων 

δραστηριοτήτων. Οι τεχνολογίες  που αναπτύχθηκαν κατέστησαν δυνατό το 

συντονισμό όλων των παραπάνω και τη δημιουργία μιας ενιαίας υπηρεσίας, η 

οποία  αποτελεί  τη  βάση  για  τα  σύγχρονα  συστήματα  ηλεκτρονικής 

συμμετοχής. 

Συμπερασματικά  μπορούμε  να  πούμε  ότι  η  Ηλεκτρονική  Συμμετοχή στηρίζει  την 

ηλεκτρονική  διακυβέρνηση  και  την  μετασχηματίζει  από  «αντιπροσωπευτική»  σε 

«ατομική/συλλογική» και από «παθητική» σε «διαδραστική». Το αποτέλεσμα είναι 

μια  δημόσια  αρχή  που  λογοδοτεί  πιο  άμεσα  στους  πολίτες  και  ενθαρρύνει  την 

ουσιαστική συμμετοχή τους στα κοινά με τρόπο που δεν ήταν εύκολα εφικτή μέχρι 

σήμερα, δηλαδή άμεση και διαδραστική.

Παραδοσιακά Μέσα 
επικοινωνίας

Ηλεκτρονικά Μέσα (ΤΠΕ)

Είδος Συμμετοχής Αντιπροσωπευτική Ατομική/συλλογική

Φύση Συμμετοχής Παθητική/ απλή αντίδραση Διαδραστική/ pro-active

Επίδραση Συμμετοχής Έμμεση Άμεση
Πίνακας 1.1: Σύγκριση των Παραδοσιακών Μέσων με τα Ηλεκτρονικά

Θα  κλείσουμε  την  ενότητα  των  βασικών  εννοιών  παραθέτοντας  τις  έννοιες  του 

«Διαλόγου» και  της  «Διαβούλευσης» στις  οποίες  βασίζονται  και  η  Ηλεκτρονική 

Δημοκρατία και Συμμετοχή.

Ο «Διάλογος» είναι μία συνομιλία ανταλλαγής εμπειριών, απόψεων και ιδεών μεταξύ 

2 ή περισσοτέρων ανθρώπων. Ο διάλογος δεν αφορά λήψη αποφάσεων αλλά έχει σαν 
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στόχο την κατανόηση και την μάθηση. Ο σωστός διάλογος μπορεί να βοηθήσει στο 

χτίσιμο εμπιστοσύνης μεταξύ ανθρώπων ή κοινοτήτων, ιδιαίτερα όταν είναι ανοιχτός 

και βασισμένος σε καλή πίστη.

Η «Διαβούλευση»,  έχει  διαφορετική  έμφαση.  Περισσότερο  δομημένη διαδικασία, 

στοχεύει  στην  ορθολογιστική  και  κριτική  αντιπαράθεση  όλων  των  διαφορετικών 

απόψεων  με  στόχο  την  λήψη  αποφάσεων.  Τα  στοιχεία  του  διαλόγου  όμως 

ενδυναμώνουν την διαδικασία διαβούλευσης καλλιεργώντας ένα γόνιμο έδαφος για 

μία  αποτελεσματική  διαδικασία  βασισμένη  στην  εμπιστοσύνη,  την  αμοιβαία 

κατανόηση και στην ισοτιμία. 

Η  Ηλεκτρονική  Συμμετοχή  άπτεται  περισσότερο  της  έννοιας  της  δημόσιας 

διαβούλευσης για τα διάφορα θέματα που απασχολούν τους πολίτες. 

1.2 Κατηγορίες Ηλεκτρονικής Συμμετοχής
Ο ΟΟΣΑ (Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη) το 2001 

καθόρισε τρία διαφορετικά επίπεδα-κατηγορίες ηλεκτρονικής συμμετοχής, οι οποίες 

είναι ευρέως αποδεκτές σήμερα στη διεθνή βιβλιογραφία:

• Πληροφόρηση  (information):  είναι  μια  μονόδρομη  σχέση  στην  οποία  η 
κυβερνητική  αρχή  παράγει  και  διανέμει  πληροφόρηση  προς  τους  πολίτες, 
εξοπλίζοντας  τους με  την απαραίτητη γνώση. Η πληροφόρηση γίνεται  είτε  με 
δική της πρωτοβουλία (ενεργή) είτε όταν ζητηθεί (παθητική). 

• Διαβούλευση (consultation): είναι μια αμφίδρομη σχέση στην οποία οι πολίτες 
παρέχουν τις απόψεις τους στην κυβερνητική αρχή, η οποία καθορίζει τα θέματα 
για τις διαβουλεύσεις, θέτει τις ερωτήσεις και διαχειρίζεται τη διαδικασία, ενώ οι 
πολίτες καλούνται για να συμβάλουν τις απόψεις και τις γνώμες τους. 

• Ενεργός συμμετοχή (active participation):   αφορά μια σχέση βασισμένη στη 
συνεργασία με την κυβερνητική αρχή, στην οποία οι πολίτες συμμετέχουν ενεργά 
στον καθορισμό της διαδικασίας και του περιεχομένου της χάραξης πολιτικής. 
Αναγνωρίζει το ισότιμο ρόλο των πολιτών στον καθορισμό των θεμάτων, στην 
πρόταση πολιτικών επιλογών και στη διαμόρφωση του διαλόγου, αν και η ευθύνη 
για την τελική απόφαση μένει στην κυβερνητική αρχή. 

Η διαφοροποίηση αυτή  είναι  σημαντική  γιατί  περιγράφει  με σαφήνεια  τον βαθμό 

εμπλοκής-συμμετοχής του πολίτη στη διαδικασία. Ο ΟΟΣΑ τόνιζε μάλιστα ότι οι 

προσπάθειες  που έχουν γίνει  στο (γ) επίπεδο είναι  πιλοτικές  και περιορίζονται  σε 
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λίγες μόνο χώρες. Οι περισσότερες προσπάθειες αφορούν το (β) επίπεδο.

Στα παρακάτω σχήματα δίνεται πιο παραστατικά η έννοια της ηλεκτρονικής 

συμμετοχής και των δυνατοτήτων που παρέχει.

Σχήμα  1.1:  Επίπεδα-Κατηγορίες  Ηλεκτρονικής  Συμμετοχής  που  αναγνωρίζονται  διεθνώς

Τεχνολογία Ηλεκτρονικής Συμμετοχής
Reaching a wider 

community 

(information)

Opportunity for 

participation (e.g. E-

referenda, E-petitioning)

More considered 

consultation (e.g. E-polling, 

E-surveys, E-consultations)

Digital inclusion

e-enabling

e-empoweringe-engaging
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Σχήμα 1.2:  Οι κατηγορίες Ηλεκτρονικής Συμμετοχής με τις σχέσεις Πολίτη-Δημόσιας 

Αρχής

1.3  Βασικά εργαλεία (τεχνολογικές υποδομές)  για 
την Ηλεκτρονική Συμμετοχή

Αν  και  οι  τεχνολογίες  υποστήριξης  για  την  Ηλεκτρονική  Συμμετοχή 

αποτελούν αντικείμενο άλλου κεφαλαίου, κρίνεται σκόπιμο να δοθούν επιγραμματικά 

στο παρόν κεφάλαιο οι διάφορες τεχνολογίες που συνήθως χρησιμοποιούνται.

Το επικοινωνιακό μοντέλο (ο τρόπος επικοινωνίας των εμπλεκόμενων μερών) ενός 

συστήματος Ηλεκτρονικής Συμμετοχής, το οποίο είναι γενικά πολύ διαφορετικό από 

τα παραδοσιακά μέσα επικοινωνίας, απαρτίζεται από δύο στοιχεία:

Πληροφόρηση

Διαβούλευση Ενεργός Συμμετοχή

Τεχνολογία Ηλεκτρονικής Συμμετοχής

Πηγή: DEMO_net

14



Ηλεκτρονική Συμμετοχή και Ευρωπαϊκή Ένωση

α.  Τεχνική αρχιτεκτονική και υποδομή:  Υπάρχει πλήθος εργαλείων, λύσεων και 

μεθόδων  που  επηρεάζουν  με  διαφορετικό  τρόπο  τον  τρόπο  επικοινωνίας  και 

συμμετοχής. Μία βασική διαφοροποίηση αφορά όμως τον «σύγχρονο» τρόπο (πχ chat 

rooms),  με  τον  «ασύγχρονο»   τρόπο  επικοινωνίας  ο  οποίος  δεν  έχει  χρονικό 

περιορισμό  (πχ.  e-mail;  newsgroups;  forums).  O πρώτος  τρόπος  δεν  θεωρείται 

κατάλληλος για «σοβαρό» διάλογο αλλά για ανεπίσημη προσωπική επικοινωνία.  Ο 

δεύτερος είναι πιο κατάλληλος για κριτικό και εποικοδομητικό διάλογο.

Σημειώνουμε εδώ αρκετά εργαλεία ΗΣ: 

• Email group lists / alerts (ομαδικές λίστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και  

• Online polls (ηλεκτρονικές δημοσκοπήσεις)

• e-surveys (ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια με έτοιμες πολλαπλές απαντήσεις ή/και 
ελεύθερο κείμενο)

• Webcasting (δίχως διαδραστικότητα)

• Interactive live broadcasts ή  real-time email response (διαδραστικές ζωντανές 
μεταδόσεις  ή  απαντήσεις  e-mail σε  πραγματικό  χρόνο  από  π.χ.  δημοτικούς 
συμβούλους

• Moderated online discussion forums (συντονισμένοι  διαδικτυακοί  χώροι 
συζήτησης)

• E-voting (ηλεκτρονικές ψηφοφορίες)

• Blogs (ιστολόγια)

• e-petitions (ηλεκτρονικά συλλογικά αιτήματα)

β. Ο τρόπος οργάνωσης του ηλεκτρονικού διαλόγου: όπως και στην περίπτωση του 

«φυσικού» διαλόγου, υπάρχουν πολλές διαφορετικές παράμετροι, όπως:

• Προσωποποίηση-Ταυτοποίηση (Identification): Μία σημαντική παράμετρος που 
αποτελεί πεδίο αντιπαράθεσης διαφορετικών απόψεων. Η μία άποψη υποστηρίζει 
ότι η ανώνυμη συμμετοχή έχει θετική επίδραση δεδομένου ότι ο πολίτης νιώθει 
πιο ελεύθερος να εκφράσει τις πραγματικές του απόψεις και ιδέες, ενώ νιώθει και 
πιο  ασφαλής  σε  περιπτώσεις  που  διακυβεύονται  συμφέροντα  του  (πχ,  είναι 
υπάλληλος της Δημόσιας Αρχής ή εργαζόμενος σε εταιρία). Η αντίθετη άποψη 
υποστηρίζει ότι η επώνυμη συμμετοχή διασφαλίζει μεγαλύτερη υπευθυνότητα και 
σοβαρότητα στον διάλογο που αρμόζει ειδικά σε θέματα πολιτικού διαλόγου.

15



Ηλεκτρονική Συμμετοχή και Ευρωπαϊκή Ένωση

• Ελευθερία του λόγου & προσβασιμότητα: Αφορά σε περιορισμούς που τίθενται 
στην δυνατότητα πρόσβασης,  τον αριθμό των συμμετεχόντων,  στον διαθέσιμο 
χρόνο  &  χώρο  για  κάθε  συμμετέχοντα.  Είναι  σημαντικό  στον  σχεδιασμό  να 
ληφθούν σοβαρά υπόψη αυτές οι παράμετροι που μπορούν να επηρεάσουν τον 
πλούτο των απόψεων και την επίδραση της ΗΣ. 

• Συντονισμός  συζήτησης  (moderation):Οι  ηλεκτρονικοί  χώροι  διαλόγου 
μπορούν να συντονίζονται ή να είναι «ελεύθεροι». Ο συντονιστής μπορεί να έχει 
έναν ή και περισσότερους ρόλους: Μπορεί να είναι «λογοκριτής», φιλτράροντας 
δηλαδή  κακόβουλο  ή  απρεπές  περιεχόμενο,  να  κατευθύνει  δημιουργικά  τον 
διάλογο, φροντίζοντας να είναι πάντα εντός θέματος, να δημιουργεί ενθουσιασμό 
για  την  συζήτηση,  να  φροντίζει  να  έχουν  λόγο  όλοι,  να  παρέχει  επιπλέον 
πληροφόρηση, να συνθέτει σε τακτά χρονικά διαστήματα τα πεπραγμένα κλπ. 

• Θεματικές προτεραιότητες (Agenda setting): Ιδιαίτερα σημαντική παράμετρος 
είναι  το  ποιος  βάζει  τις  προτεραιότητες  της  συζήτησης.  Μπορεί  να  είναι 
«αποκεντρωμένη»  διαδικασία  –  δηλαδή  την  ορίζουν  οι  πολίτες,  ή 
«προαποφασισμένη» - δηλαδή ορίζεται από τη Δημόσια Αρχή. Φυσικά μπορεί να 
υπάρχει  μικτό  σύστημα.  Επίσης,  η  οργάνωση  της  συζήτησης  μπορεί  να 
περιστρέφεται  γύρω  από  θεματικούς  άξονες  ή  γύρω  από  κοινά-στόχους 
(κοινωνικούς φορείς και ομάδες πληθυσμού).

1.4  Οι  Βασικές  προδιαγραφές  ενός  συστήματος 
Ηλεκτρονικής  Συμμετοχής  και  κριτήρια 
αποδοχής/επιτυχίας

Συνεχίζοντας  την  περιγραφή  των  βασικών  θεμάτων  που  αφορούν  την 

Ηλεκτρονική Συμμετοχή, παρατίθενται εδώ οι βασικές προδιαγραφές – προϋποθέσεις 

που  πρέπει  να  πληροί  ένα  σύστημα  ηλεκτρονικής  συμμετοχής.  Οι  προδιαγραφές 

αυτές πρέπει να ισχύουν άσχετα με τα τεχνολογικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται 

για την υλοποίηση του συστήματος.

• Ικανός χρόνος για την διαβούλευση: Χρειάζεται μία περίοδος ωρίμανσης τόσο για 
την προσέλκυση συμμετοχής, όσο και για τη απαραίτητη ενημέρωση του πολίτη 
και την ανάγκη του να επεξεργαστεί τις θέσεις του.

• Διασφάλιση ότι το σύστημα Ηλεκτρονικής Συμμετοχής είναι ξεκάθαρο, περιεκτικό  
και εύκολα προσβάσιμο από όλους. Οι όροι, ο τρόπος συμμετοχής, οι κανόνες και 
οι αρχές δεν πρέπει να αφήνουν περιθώρια αμφιβολίας. Το περιεχόμενο, ο στόχος, 
οι προτάσεις και ποιους αφορούν, ποιος προτείνει και ποιο θέμα και τι χρονικά 
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περιθώρια έχει ο πολίτης για να απαντήσει, επιβάλλεται να είναι ξεκάθαρα. Η 
γλώσσα που χρησιμοποιείται θα πρέπει να είναι φιλική, καθημερινή, καθαρή και 
ειλικρινής.

• Οι πληροφορίες,  η ατζέντα, τα χρονοδιαγράμματα , οι όροι συμμετοχής κλπ, θα  
πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμα στοιχεία και να υπάρχει μέριμνα για συνεχή  
υποστήριξη.

• Η διαδικασία  θα πρέπει  να  έχει  τον  κατάλληλο  συντονισμό,  έτσι  ώστε  να  μην 
υπάρχουν ομάδες ή άτομα που ηγούνται σε βάρος άλλων. Καμία άποψη δεν θα 
πρέπει να αποκλείεται χωρίς καλό λόγο και ο πολίτης θα πρέπει να νοιώθει ότι η 
γνώμη  του  έχει  τη  ίδια  βαρύτητα  με  οποιουδήποτε  άλλου,  έτσι  ώστε  να 
ενθαρρύνεται να συμμετάσχει.

• Να υπάρχει πλήρης ενημέρωση για τα αποτελέσματα της Διαδικασίας Διαβούλευσης 
και  ενημέρωση  σχετικά  με  το  πώς  η  διαδικασία  επηρέασε  την  πολιτική  της 
Δημόσιας Αρχής.

• Τέλος, απαιτείται  η στενή παρακολούθηση της όλης διαδικασίας και αξιολόγηση  
των αποτελεσμάτων εσωτερικά από τη Δημόσια Αρχή.  Ένα άτομο θα πρέπει να 
ορίζεται  σαν  υπεύθυνος  Συντονιστής  του  έργου  και  της  διαδικασίας 
διαβούλευσης.

Οι βασικές προδιαγραφές που πρέπει να ικανοποιούνται από ένα υλοποιημένο 

σύστημα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι σαφέστατα πολύ σημαντικές, αλλά από 

μόνες  τους  δε  μπορούν  να  εξασφαλίσουν  την  ευρεία  αποδοχή  ενός  τέτοιου 

συστήματος από τους πολίτες, κάτι το οποίο είναι βασικό στόχος. Άλλωστε, η ΗΣ 

αποτελεί  συστατικό  στοιχείο  της  διαδικασίας  διαμόρφωσης  πολιτικής.  Οι  απόψεις 

των πολιτών βοηθούν την παραγωγή πολιτικών και διαμορφώνουν τις προτεραιότητες 

στην  προσπάθεια  για  καλύτερη  παροχή  υπηρεσιών.  Η  ΗΣ  μπορεί  να  κάνει  την 

διαδικασία  αυτή  πιο  εύκολη  και  γρήγορη  αλλά  μόνο  κάτω  από  συγκεκριμένες 

προϋποθέσεις. Πολλές προσπάθειες στο εξωτερικό έχουν στεφθεί από αποτυχία γιατί 

δεν υπακούσανε σε συγκεκριμένες αρχές και προδιαγραφές. Η διεθνής εμπειρία από 

αντίστοιχα έργα, έχει διαμορφώσει τους εξής συγκεκριμένους παράγοντες επιτυχίας 

(Critical success factors) για τα έργα ΗΣ.

• Νομιμοποίηση: Δίχως  πολιτική  δέσμευση  και  την  ενεργό  συμμετοχή  των 
διαμορφωτών της πολιτικής,  κάθε έργο ΗΣ χάνει  την επίδραση που έχει  στην 
προσπάθεια για ενεργή συμμετοχή των πολιτών. 

• Πρόσβαση: Διασφάλιση  της  πρόσβασης  του  πολίτη  σε  «προσβάσιμη» 
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πληροφορία και ενημέρωση. Απαιτείται περιεκτική και ξεκάθαρη πληροφορία σε 
κατανοητή  και  φιλική  γλώσσα  χωρίς  περίπλοκες  ορολογίες.  Ενημέρωση 
ουσιαστική και πλήρης που να σέβεται τον χρόνο του γιατί η ποιότητα. «Κλειδί» 
αποτελεί ο συντονισμός της συζήτησης από ικανούς συντονιστές. 

• Τεχνολογική αρτιότητα:  Χτίσιμο μίας άρτιας τεχνικής υποδομής και πλατφόρμας 
σε όλα τα επίπεδα.  Έμφαση θα πρέπει  να δοθεί  σε θέματα προσβασιμότητας, 
ασφάλειας,  προστασίας  προσωπικών  δεδομένων  τα  οποία  θα  στηρίζουν  την 
ευρεία συμμετοχή και την εμπιστοσύνη στην αξιοπιστία της διαδικασίας της ΗΣ. 

• Πόροι-Υποδομή: Ικανοί τεχνικοί, ανθρώπινοι, οικονομικοί και οργανωτικοί πόροι 
όπως και πρόσβαση σε εξειδικευμένο προσωπικό και γνώση γύρω από τα θέματα.

• Καμπάνιες  Ενημέρωσης:  Υλοποίηση  ολοκληρωμένων  προγραμμάτων 
δημοσιότητας  ώστε  οι  πολίτες  να  γνωρίζουν  για  την  διαβούλευση  και  να 
κινητοποιούνται  να συμμετάσχουν.  Εάν ο πολίτης  δεν  γνωρίζει  ότι  ζητείται  η 
γνώμη του, δεν θα συμμετάσχει φυσικά.   

• «Συγχώνευση»  on-line με  off-line εργαλεία και διαδικασίες:  Ιδεατά,  απαιτείται 
πολυκαναλική επικοινωνία ιδιαίτερα στην Ελλάδα όπου η διείσδυση του ίντερνετ 
είναι σχετικά χαμηλή. Η χρήση νέων τεχνολογιών θα πρέπει να στηρίζει αλλά και 
να  ενδυναμώνει  τις  ήδη  υπάρχουσες  «φυσικές»  μεθόδους  και  διαδικασίες 
επικοινωνίας και διαβούλευσης .

1.5  Βασικές  Πρακτικές  –  Μοντέλα  Ηλεκτρονικής 
Συμμετοχής

Το  κεφάλαιο  αυτό  θα  κλείσει  με  την  περιγραφή  βασικών  μοντέλων 

Ηλεκτρονικής Συμμετοχής, όπως αυτά έχουν χρησιμοποιηθεί στην πράξη. Θα πρέπει 

να σημειωθεί ότι τα μοντέλα που παρατίθενται αφορούν κυρίως μικρότερες ομάδες 

διαβούλευσης, π.χ. στο επίπεδο ενός δήμου, αλλά με μικρές προσαρμογές μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν και για πολυπληθέστερα σώματα πολιτών.

Συνοπτικά  ακολουθούν  κύριες  μεθοδολογίες  και  πρακτικές,  μαζί 

παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα, τα μειονεκτήματα όπως και η πλέον κατάλληλη 

εφαρμογή τους.
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1. Σώμα «ενόρκων»  πολιτών  (citizen juries). Ομάδα  από 20-30  προεπιλεγμένους 

πολίτες που αποτελούν μικρόκοσμο της κοινωνίας. Ακούνε όλες τις απόψεις και 

«ανακρίνουν»  τους  «μάρτυρες».  Συζητούν  και  αποφασίζουν(προσομοίωση 

δικαστηρίου).

Πλεονεκτήματα: δημιουργία  συνείδησης  συμμετοχής,  διεξοδικός  διάλογος, 

αναγνώριση όλων των θεμάτων σε βάθος, δόμηση συζήτησης.

Μειονεκτήματα: έλλειψη  ευρείας  συμμετοχής,  δυσκολίες  στην  επιλογή  των 

εκπροσώπων, χρονική δέσμευση μεγάλη, μικρή εμπειρία στο διαδίκτυο.

Καταλληλότητα: για οργανισμούς που δεν είναι εκλεγμένοι, σε περιπτώσεις που 

χρειάζεται «βάθος» σε ένα συγκεκριμένο και σύνθετο θέμα, σαν προετοιμασία για 

ευρύτερο πρόγραμμα διαβούλευσης.

2. Σώμα «τυχαίων» πολιτών (citizen panels). Τυχαίο δείγμα πολιτών που απαντούν 

σε ερωτηματολόγια και από αυτούς μία ή διαφορετικές υπο-ομάδες σε κυλιόμενο 

χρόνο συναντιούνται και προτείνουν (focus groups).

Πλεονεκτήματα: δημιουργία  συνείδησης  συμμετοχής,  συνδυάζει  δομημένο 

διάλογο με συζήτηση σε βάθος.

Μειονεκτήματα: έλλειψη ευρείας συμμετοχής,  η τυχαιότητα του δείγματος δεν 

είναι αποδεκτή πάντα, οργανωτικό βάρος, μικρή εμπειρία στο διαδίκτυο.

Καταλληλότητα: για φορείς με δοκιμασμένη εμπειρία σε διαβούλευση.

3. Διαβουλευτική Δημοσκόπηση (deliberative poll). Τυχαίο αλλά αντιπροσωπευτικό 

δείγμα πολιτών επιλέγεται. Συζήτηση όπου παρουσιάζονται όλες οι απόψεις με 

συνδρομή  ειδικών.  Η  διαδικασία  μεταδίδεται  on-line  και  μέσω  άλλων  ΜΜΕ. 

Καταγράφεται η αλλαγή απόψεων πριν και μετά τη διαβούλευση.

Πλεονεκτήματα: διεξοδική παρουσίαση απόψεων, εμπλοκή της κοινότητας μέσω 

μετάδοσης από ΜΜΕ, πολύ καλή για την μέτρηση απήχησης μίας άποψης, δείχνει 

ότι η διαβούλευση δημιουργεί ενημερωμένους πολίτες.

Μειονεκτήματα: «ακριβή»διαδικασία  σε  χρόνο,  και  κόστος,  δεν  δημιουργεί 

αίσθημα ευρείας συμμετοχής, απαιτεί πολύ χρόνο από τους εμπλεκόμενους, όχι 

τόσο δοκιμασμένη διαδικτυακή εφαρμογή.

Καταλληλότητα: όπου απαιτείται να δοκιμαστεί η απήχηση κάποιων πολιτικών 

και η επικοινωνία τους, κατάλληλη για «σύνθετα» θέματα.

4. Ερωτηματολόγια (e-surveys). Δημιουργία δομημένων ερωτηματολογίων ανά θέμα 
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από ειδικούς. Δυνατότητα συμμετοχής όλων επώνυμα ή ανώνυμα.

Πλεονεκτήματα: δυνατότητα  μαζικής  συμμετοχής,  δομημένη  συζήτηση  με 

μεγάλες ομάδες, δυνατότητα εύκολης εφαρμογής σε πολυγλωσσικό περιβάλλον, 

εύκολη  και  άμεση  ανάλυση  αποτελεσμάτων,  μπορεί  να  δώσει  δια-χρονικά 

αποτελέσματα, μεγάλη ευελιξία.

Μειονεκτήματα: οι ερωτήσεις και κυρίως οι πιθανές απαντήσεις επιλογής πρέπει 

να είναι  σχετικά απλές,  δεν ακούγονται  όλες απαραιτήτως οι πιθανές απόψεις, 

απαιτεί εξειδικευμένο προσωπικό στην διαμόρφωση των ερωτήσεων και ανάλυση 

στοιχείων, μερικός δεν εμπλέκει και άλλα μέσα.

Καταλληλότητα: όπου  απαιτείται  ευρεία  συμμετοχή  πολιτών,  για  καθορισμό 

προτεραιοτήτων, για διαμόρφωση πολιτικών.

5. On-line Small Group Forums. Πρόσκληση  σε  όλους  να  δηλώσουν 

ενδιαφέρον,  δημιουργία πολλών αλλά μικρών ομάδων (πχ. 100 ομάδες των 30 

ατόμων),  επώνυμη  συμμετοχή,  συζήτηση  εντός  ομάδων  με  κεντρική  παροχή 

υποστηρικτικού υλικού, η κάθε ομάδα μπορεί να δει άλλες συζητήσεις αλλά όχι 

να συμμετάσχει.

Πλεονεκτήματα: δεν αποκλείει κανέναν, δημιουργεί δεσμούς εμπιστοσύνης εντός 

ομάδος,  δίνει  την  ευκαιρία  για  ουσιαστική  συζήτηση,  συνθέτει  την  δυναμική 

διαφορετικών ομάδων, καλή διαδικτυακή εφαρμογή.

Μειονεκτήματα: δεν  δημιουργεί  αίσθημα  ευρείας  συμμετοχής,  δυσκολία 

συντονισμού  συζήτησης  πολλών  ομάδων,  δυσκολία  στη  συνολική  σύνθεση 

απόψεων.

Καταλληλότητα: όπου χρειάζεται διερεύνηση απόψεων σε βάθος, όπου υπάρχει 

συμφωνία σε κοινή γενική ατζέντα.

6. Πολλαπλά  Δημοψηφίσματα. Καθορισμός  ατζέντας  θεμάτων  με  ψηφοφορία. 

Επιλογή πολιτικών με βάση προκαθορισμένες επιλογές.

Πλεονεκτήματα: δυνατότητα  μαζικής  συμμετοχής,  ευκολία  ανάλυσης 

αποτελεσμάτων, ευελιξία, δυνατότητα συναίνεσης.

Μειονεκτήματα: έλλειψη διαβουλευτικού στοιχείου, προϋποθέτει ενημερωμένους 

πολίτες.

Καταλληλότητα: όπου θεσμικά προβλέπεται,  για επίτευξη συναίνεσης σε ευρύ 

επίπεδο.

7. Συλλογή  Υπογραφών  (e-petitions). Καθορισμός  θεμάτων/αιτημάτων  από  τους 

πολίτες  προς  συλλογή  υπογραφών  (ενεργή  συμμετοχή).  Επώνυμη  ή  ανώνυμη 
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συμμετοχή.  Αξιολόγηση  των  αιτημάτων  με  ικανοποιητικές  υπογραφές  από 

ειδικούς.

Πλεονεκτήματα: δυνατότητα μαζικής συμμετοχής, ποικιλία απόψεων, δυνατότητα 

συναίνεσης.

Μειονεκτήματα: έλλειψη διαβουλευτικού στοιχείου, προϋποθέτει ενημερωμένους 

και ενεργούς πολίτες.

Καταλληλότητα: για  ανάδειξη προβλημάτων, για επίτευξη συναίνεσης σε ευρύ 

επίπεδο, για καθορισμό προτεραιοτήτων, για διαμόρφωση πολιτικών.

8. Μοντέλο «χωνί» (funnel model). Συγκέντρωση απόψεων με πολλαπλούς τρόπους. 

Διάλογος, συζήτηση, καταγραφή με φόρουμ, δημοψηφίσματα και άλλες 

μεθόδους, λήψη αποφάσεων με αντιπροσώπευση.

Πλεονεκτήματα: ολοκληρωμένη  συμμετοχή  και  διαβούλευση,  αίσθημα 

ικανοποίησης πολιτών.

Μειονεκτήματα: σύνθετη  διαδικασία  που  απαιτεί  δέσμευση  φορέα  διαλόγου, 

απαιτεί  σωστά  δομημένη  μεθοδολογία,  απαιτεί  εξειδικευμένο  προσωπικό  με 

εμπειρία σε μοντέλα ΗΣ.

Καταλληλότητα: για  φορείς  που  έχουν  υποδομή  και  πρόσβαση  σε  γνώση 

εργαλείων,  για  πιλοτικές  εφαρμογές  με  στόχο  την  εξαγωγή  πολύτιμων 

μαθημάτων.
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2 Η  σημασία  της  Ηλεκτρονικής  Συμμετοχής  στα 
πλαίσια  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  –  Σχετικές 
Δράσεις

Στο  παρόν  κεφάλαιο  γίνεται  εκτενής  αναφορά  στη  σημασία  που  δίνει  η 

Ευρωπαϊκή  Ένωση  στα  θέματα  Ηλεκτρονικής  Συμμετοχής.  Παρουσιάζονται  οι 

Δράσεις Χρηματοδότησης για την ερευνητική μελέτη και την υλοποίηση συστημάτων 

Ηλεκτρονικής Συμμετοχής, ενώ δίνονται και οι σχετικοί σύνδεσμοι.

2.1 Ηλεκτρονική Συμμετοχή και Ευρωπαϊκή Ένωση

Ήδη  από  την  εισαγωγή  και  το  πρώτο  κεφάλαιο  κατέστη  φανερό  ότι  τα 

τελευταία χρόνια παρατηρείται έντονη απαξίωση του πολιτικού βίου, με την ολοένα 

και αυξανόμενη αποχή από τα κοινά να αποτελεί το φυσικό επακόλουθο αυτής της 

απαξίωσης.  Πράγματι,  όπως  αναφέρθηκε  και  στην  εισαγωγή,  η  σημαντικότερη 

απειλή για τα σημερινά Δημοκρατικά Καθεστώτα δεν είναι η ανατροπή τους, αλλά η 

αδιαφορία  των  πολιτών  και  η  πλημμελής,  αν  όχι  ανύπαρκτη,  άσκηση  των 

Δημοκρατικών τους καθηκόντων και δικαιωμάτων.

Μέσα από εκτενείς έρευνες παρατηρήθηκε ότι το «κενό» που υπάρχει στην 

ενασχόληση των πολιτών με τα κοινά δεν αφορά τόσο την ενημέρωση: Οι πολίτες 

εξακολουθούν να δίνουν βάση στις  πολιτικές  εξελίξεις,  είτε  πρόκειται  για θέματα 

κοινοβουλευτικής  διαβούλευσης,  πολιτικού  σχολιασμού  ή  φυσικά  δημόσιας 

διαμαρτυρίας.  Το  μεγάλο  κενό  εντοπίζεται  στη  συμμετοχή  των  πολιτών  στις 

διαδικασίες λήψης αποφάσεων, με πιο σπουδαίο φυσικά την αποχή από τις εκλογές, 

στων  περισσότερων  χωρών  τις  οποίες  είναι  διάχυτη  η  δυσπιστία  απέναντι  στους 

υποψήφιους αντιπροσώπους. Στην προσπάθειά τους να ενισχυθούν οι Δημοκρατικοί 

Θεσμοί, οι πολιτικοί ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισαν το 2007 να την 

κάνουν  πιο  δημοκρατικοί  και  πιο  διαφανή:  πρότειναν  την  ισχυροποίηση  του 

Ευρωκοινοβουλίου,  αναζητώντας  παράλληλα  περισσότερες  δυνατότητες  για  να  

ακούγεται περισσότερο η φωνή των πολιτών.
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2.1.1 Η  πρώτη  υποστηρικτική  δράση  για  την  Ηλεκτρονική 
Συμμετοχή

Η πρώτη προσπάθεια  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης έγινε  με  το σχέδιο δράσης 

Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης  (eGovernment Action Plan - 

http://ec.europa.eu/information_society/activities/egovernment/index_en.htm ),  βάση 

του οποίου για πρώτη φορά αποφασίστηκε η εκμετάλλευση ΤΠΕ για την παροχή 

στους πολίτες μιας πιο διαφανούς διακυβέρνησης και, κυρίως, πιο αποτελεσματικών 

δημόσιων υπηρεσιών. Βασικό στόχο του σχεδίου δράσης αποτέλεσε η ισχυροποίηση 

της  συμμετοχής  των  πολιτών  στη  χάραξη  των  πολιτικών  και  την  κατάρτιση  των 

νόμων, δεδομένου ότι διαχρονικά η εμπειρία έχει δείξει ότι οι πολίτες ενθουσιάζονται 

στην προοπτική της συμμετοχής, ειδικότερα όταν αυτή επιτυγχάνεται με εύκολο και 

άμεσο τρόπο, χρησιμοποιώντας απλά και φιλικά προς το χρήστη εργαλεία. Συνεπώς, 

η χρήση ΤΠΕ ως κινητήριο δύναμη πίσω από την ισχυροποίηση της συμμετοχής των 

πολιτών αποτέλεσε την προφανή επιλογή. 

Μέσα από την Δράση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης λοιπόν γεννήθηκε 

στους  κόλπους  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  η  Ηλεκτρονική  Συμμετοχή.  Πιο 

συγκεκριμένα,  το  2006  ξεκίνησε  η  πρωτοβουλία  της  Ηλεκτρονικής  Συμμετοχής 

(eParticipation initiative - 

http://ec.europa.eu/information_society/activities/egovernment/implementation/prep_

action/index_en.htm ),  ύστερα από αίτημα του Ευρωκοινοβουλίου.  Το πρόγραμμα 

χρηματοδότησης ήταν τριετούς διάρκειας και προώθησε τη χρήση τεχνολογιών ΤΠΕ 

ώστε  να  καταστεί  ευκολότερη  και  αμεσότερη  η  συμμετοχή  των  πολιτών  στις 

διαδικασίες  λήψης  αποφάσεων,  με  απώτερο στόχο τη  βελτίωση των νομοθετικών 

διατάξεων. 

Μία βασική επιδίωξη αυτού του προγράμματος χρηματοδότησης, στην οποία 

δόθηκε  ιδιαίτερο  βάρος  στους  πρώτους  μήνες  του,  αποτέλεσε  η  ενημέρωση  των 

πολιτών  χωρίς  εξειδίκευση  στις  διαδικασίες  νομοθέτησης,  ώστε  όχι  μόνο  να 

καταστούν κατανοητές και προσβάσιμες στο ευρύ κοινό,  αλλά και να γίνει κτήμα 

στους  πολίτες  το  πόσο  επηρεάζεται  η  καθημερινή  ζωή  τους  από  τις  νομοθετικές 

διαδικασίες. Με πιο απλά λόγια, επιδιώχθηκε η απλοποίηση των νομικών κειμένων 

και  των διαδικασιών κατάρτισης  των νόμων για  τον  «απλό χρήστη»,  αλλά και  η 

απλοποίηση στις διαδικασίες πρόσβασης στις σχετικές πληροφορίες.
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Μέσα από αυτήν την προσέγγιση από «πάνω-προς-τα-κάτω», δηλαδή από το 

απλούστερο στο πιο σύνθετο,  και  μέσω της απλοποίησης των διαδικασιών για το 

ευρύ  κοινό  ο  στόχος  δεν  ήταν  άλλος  από  την  εγκαθίδρυση  εκ  νέου  της  σχέσης 

εμπιστοσύνης μεταξύ των πολιτών και  των δημοσίων αρχών και  των εκλεγμένων 

αντιπροσώπων και η ενθάρρυνση των πολιτών να δηλώνουν την άποψή τους και να 

συμμετέχουν ενεργά. Φυσικά, η σημασία αυτής της σχέσης εμπιστοσύνης εκτέθηκε 

παραπάνω και δεν είναι δύσκολο να αντιληφθεί κανείς τους λόγους για τους οποίους 

η  Ευρωπαϊκή  Ένωση  δίνει  τέτοιο  βάρος  στην  ανάκτηση  της.  Δεν  είναι  τυχαίο 

άλλωστε ότι σύμφωνα με το Ευροβαρόμετρο οτι περίπου 8% των πολιτών της ΕΕ 

άνω  των  21  ετών  (περίπου  36  εκατομμύρια),  δεν  είχαν  καμία  συμμετοχή  στην 

πολιτική τα τελευταία 3 χρόνια.

2.1.2 Η  υποστήριξη  των  υποδομών  για  την  Ηλεκτρονική 
Συμμετοχή

Από  το  2007  και  μετά  το  πρόγραμμα  χρηματοδότησης  της  Ηλεκτρονικής 

Συμμετοχής άλλαξε την προσέγγισή  του από «πάνω-προς-τα-κάτω» σε από «κάτω-

προς-τα-πάνω», δηλαδή τοποθέτησε την έμφασή του στην ανάπτυξη τεχνολογικών 

υποδομών και  εφαρμογών ώστε να υλοποιηθούν οι  στόχοι που τέθηκαν κατά την 

έναρξη  του  προγράμματος.  Τα  αναπτυξιακά  προγράμματα  που  εκπονήθηκαν 

στόχευαν στη δημιουργία υποδομών για υποστήριξη εφαρμογών μεγάλης κλίμακας, 

ώστε να είναι δυνατές οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων για θέματα που αφορούν το 

σύνολο  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης,  όπως  για  παράδειγμα  η  κλιματικές  αλλαγές. 

Φυσικά, υποστηρίχθηκε και η ανάπτυξη αυτών των εφαρμογών.

Αν  και  τα  αποτελέσματα  των  προγραμμάτων  και  τα  συμπεράσματα  θα 

συνοψισθούν παρακάτω,  κρίνεται  σκόπιμο να δοθούν κάποια αριθμητικά στοιχεία 

που αφορούν τη δράση χρηματοδότησης για την Ηλεκτρονική Συμμετοχή. Συνολικά 

η  δράση  υποστήριξε  21  έργα,  ενώ  παράλληλα  αναπτύχθηκε  και  η  ιστοσελίδα 

MOMENTUM (www  .  ep  -  momentum  .  eu  ),  το  οποίο  λειτουργεί  ως  κεντρικό  σημείο 

αναφοράς για τα 21 αυτά έργα. Ο ρόλος της είναι να παρακολουθεί τα έργα, να τα 

αξιολογεί, να συγκεντρώνει τα αποτελέσματά τους και φυσικά να τα διαδίδει στους 

ενδιαφερόμενους.  Βασική  επιδίωξη  του  MOMENTUM είναι  η  ενίσχυση  της 

συνεργασίας  των υποστηριζόμενων έργων αλλά και  των διαφόρων εμπλεκόμενων 

στην  Ηλεκτρονική  Συμμετοχή  γενικότερα,  με  απώτερο  στόχο  φυσικά  οι 
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ενδιαφερόμενοι  φορείς  να  αποκτήσουν  σαφώς  ευρύτερη  εικόνα  των  διαφόρων 

θεμάτων και εξελίξεων γύρω από την Ηλεκτρονική Συμμετοχή και των διαθέσιμων 

σχετικών τεχνολογιών. 

2.2 Σύνοψη  των  θεματικών  ενοτήτων  μέσα  στη  δράση  

υποστήριξης της ΗΣ

Στην  παράγραφο  αυτή  αναλύονται  οι  βασικοί  θεματικοί  άξονες  του 

προγράμματος  υποστήριξης  της  Ηλεκτρονικής  Συμμετοχής.  Όπως  έχει  ήδη 

αναφερθεί,  οι  σύγχρονες  τεχνολογίες  παρέχουν  τα  μέσα  για  την  πιο  διαφανή 

διακυβέρνηση και τις πιο διαφανείς διαδικασίες λήψης αποφάσεων, ενώ παράλληλα 

βελτιώνουν  την  ποιότητα  του  διαλόγου  των  πολιτών  μεταξύ  τους,  αλλά  και  των 

πολιτών  με  τους  εκλεγμένους  αντιπροσώπους  τους  και  τους  υπαλλήλους  των 

κυβερνητικών  αρχών,  ώστε  να  από  τις  διαδικασίες  νομοθέτησης  να  προκύπτουν 

νόμοι  πιο  προσανατολισμένοι  στις  πραγματικές  ανάγκες  των  πολιτών.  Στην 

παράγραφο αυτή παρουσιάζεται ο συγκερασμός των Τεχνολογιών Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών  με  την  υλοποίηση  των  θεματικών  αξόνων,  στα  πλαίσια  του 

προγράμματος Ηλεκτρονικής Συμμετοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.2.1 Η «γεφύρωση του χάσματος»

Ο  πρώτος  θεματικός  άξονας  του  προγράμματος  της  Ηλεκτρονικής 

Συμμετοχής είναι η γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των νόμων που ψηφίζονται και 

του αντίκτυπου που έχουν στην καθημερινή ζωή των πολιτών, ειδικά σε επίπεδο ΕΕ. 

Όπως  χαρακτηριστικά  δηλώνει  ένα  μεγάλο  πλήθος  των  πολιτών  της  ΕΕ,  οι 

περισσότεροι  νόμοι  που  προωθεί  και  ψηφίζει  το  Ευρωκοινοβούλιο  είναι  «εκτός 

πνεύματος» αναφορικά με την καθημερινότητα τους. 

Παρ’  όλες  τις  πρωτοβουλίες  του  Ευρωκοινοβουλίου  και  της  Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής για βελτίωση της επικοινωνίας με τους πολίτες, η πλειοψηφία του κόσμου 

παραμένει απληροφόρητη και δύσπιστη απέναντι στις αποφάσεις που λαμβάνονται. Η 

έκρηξη  του  Παγκοσμίου  Ιστού  που  επιτελέστηκε  τα  τελευταία  10  χρόνια  άλλαξε 

ουσιαστικά  και  τις  απαιτήσεις  του  κόσμου  σε  ό,τι  αφορά  την  αναζήτηση 

πληροφοριών: ο χρήστης πλέον περιμένει την εύρεση πληροφοριών κυριολεκτικά με 

το  πάτημα  ενός  κουμπιού.  Το  ίδιο  ισχύει  και  για  την  επικοινωνία,  η  οποία 

επιτυγχάνεται πολύ ευκολότερα. Έχοντας υπ’ όψη την έκρηξη αυτή, έγινε σαφές ότι 
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έπρεπε  οι  κυβερνήσεις  και  οι  υπηρεσίες  του  να  περάσουν  στην  ψηφιακή  εποχή, 

παρουσιάζοντας ένα πολύ φιλικότερο πρόσωπο προς τον πολίτη.

Η παραπάνω διαπίστωση επισημοποιήθηκε με την Υπουργική Δήλωση της 

Λισσαβόνας το Σεπτέμβριο του 2007, στην οποία οι Υπουργοί της ΕΕ τονίζουν τη 

σημασία των ΤΠΕ να δράσει ως κινητήριος δύναμη στην αναγέννηση των δημοσίων 

υπηρεσιών, εστιάζόντας κυρίως σε τεχνολογικές υποδομές και εφαρμογές μέσω των 

οποίων οι κυβερνητικές υπηρεσίες θα είναι εκτεθειμένες στη δημόσια κριτική.

Η πρώτη και βασικότερη προσφορά των ΤΠΕ σε αυτόν το θεματικό άξονα 

είναι  ότι  κάθε  βήμα  των  διαδικασιών  νομοθέτησης,  των  συζητήσεων  και  των 

ψηφισμάτων των κυβερνητικών οργάνων μπορεί να καταγραφεί, να τεκμηριωθεί και 

να αποθηκευτεί ηλεκτρονικά, δίνοντας τη δυνατότητα στον πολίτη να έχει εύκολη 

πρόσβαση  στα  σχετικά  έγγραφα.  Μάλιστα,  στόχος  του  προγράμματος 

χρηματοδότησης  είναι  να  γίνει  τόσο  απλή  η  πρόσβαση,  ώστε  να  είναι  δυνατή  η 

αναζήτηση και προβολή τους ακόμα και από κινητές συσκευές, όπως π.χ. από ένα 

κινητό τηλέφωνο. 

Ήδη με την απλοποίηση της διαδικασίας ενημέρωσης, μέσω αναπτυξιακών 

προγραμμάτων για την ανάπτυξη νέων εργαλείων και υπηρεσιών που φέρνουν πιο 

κοντά στο ευρύ κοινό τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, έγινε ένα σημαντικό βήμα 

για τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ κυβερνητικών αρχών και πολιτών. Κυρίως 

όμως οι ΤΠΕ επιτρέπουν την καλύτερη κατανόηση των νομικών κειμένων, ώστε να 

γίνεται  σαφώς  πιο  αντιληπτό  στο  κοινό  το  αντίκτυπο  που  έχουν  οι  νόμοι  που 

προωθούνται.

Συμπερασματικά,  πριν  οι  πολίτες  αποφασίσουν  να  συμμετέχουν  ενεργά, 

πρέπει  να  αντιληφθούν  και  να  κατανοήσουν τους  λόγους  για  τους  οποίους  η ΕΕ 

λειτουργεί με τον τρόπο που λειτουργεί, με τις ΤΠΕ να αποτελούν ένα ισχυρότατο 

εργαλείο προς αυτήν ικανοποίηση αυτής της προϋπόθεσης.

Στη  συνέχεια  παρατίθενται  μερικά  αντιπροσωπευτικά  έργα  που 

χρηματοδοτήθηκαν  από  τη  δράση  για  την  Ηλεκτρονική  Συμμετοχή,  τα  οποία 

εστίασαν στον πρώτο θεματικό  άξονα του  προγράμματος.  Ένα κοινό  σημείο  των 

έργων  που  παρατίθενται  παρακάτω  ως  παραδείγματα  είναι  ότι  το  βασικό  θέμα 

συζήτησης είναι το περιβάλλον, ένα θέμα το οποίο όχι μόνο απασχολεί πολύ έντονα 
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τους πολίτες της ΕΕ, αλλά και  για το οποίο παρατηρήθηκε μεγάλη δυσκολία στη 

δημόσια συζήτηση.

• eCommitee

Το έργο αυτό έχει ως στόχο τη συλλογή ιδεών και ερωτήσεων από τους πολίτες 

και τους ενδιαφερόμενους οργανισμούς 10 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

την απόδοσή τους σε ειδικούς σε θέματα κοινοβουλευτισμού, τοποθετημένους σε 

επιτροπές  σχετικές  με  τις  κλιματικές  αλλαγές  και  το περιβάλλον.  Ένα από τα 

βασικά εργαλεία που χρησιμοποιεί είναι η τηλεδιάσκεψη μέσω του παγκόσμιου 

ιστού (web-conferencing), σε συνδυασμό με τις υπηρεσίες μετάδοσης βίντεο και 

φωνής που παρέχει  το Ευρωκοινοβούλιο.  Αξίζει  να σημειωθεί  ότι  οι  εν  λόγω 

υπηρεσίες μετάδοσης βίντεο και φωνής εγκαταστάθηκαν με στόχο να είναι πιο 

άμεση η επαφή των πολιτών της ΕΕ με τις συζητήσεις που λαμβάνουν χώρα στο 

Ευρωκοινοβούλιο.  Ο  απώτερος  στόχος  του  προγράμματος  είναι  η  μαζική 

συμμετοχή των πολιτών στις επιτροπές λήψης αποφάσεων για το κλίμα και το 

περιβάλλον, εξ ου και το όνομα του προγράμματος (eCommitee = ηλεκτρονική 

επιτροπή).

Web:  http://www.ep-

momentum.eu/eParticipationProjects/eCommittee/tabid/69/Default.aspx

• Ideal-EU

Στα πλαίσια αυτού του προγράμματος αναπτύχθηκε μία πλατφόρμα βασισμένη σε 

ιστοσελίδες και στην οποία πολίτες από περιοχές της Ιταλίας, της Ισπανίας και 

της Γαλλίας έχουν τη δυνατότητα να συζητούν για τις κλιματικές αλλαγές και την 

ενεργειακή πολιτική. Μέσω της πλατφόρμας οι πολίτες μπορούν να ανταλλάξουν 

απόψεις, να «ανεβάσουν» φωτογραφίες και βίντεο, να σχολιάσουν της απόψεις 

των υπολοίπων χρηστών και φυσικά να αποστείλουν τις προτάσεις τους στους 

πολιτικούς.  Μία επιπλέον παροχή της πλατφόρμας ήταν και  η  μετατροπή των 

χρηστών  σε  πολιτικούς  για  μία  ημέρα  και  τη  συμμετοχή  σε  μία  εικονική 

συνάντηση  ενός  δημοτικού  συμβουλίου,  στο  οποίο  πρόκειται  να  ληφθούν 

σημαντικές  αποφάσεις.  Στο  σημείο  αυτό  κρίνεται  σκόπιμο  να  τονιστεί  ότι  η 

βασική επιδίωξη του πρώτου θεματικού  άξονα είναι  η  ανάπτυξη μεθόδων και 

εργαλείων  για  την  καλύτερη  κατανόηση  από  πλευράς  των  πολιτών  των 
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πολύπλοκων  διαδικασιών  λήψης  αποφάσεων.  Η  πλατφόρμα  λογισμικού  που 

αναπτύχθηκε  στα  πλαίσια  του  έργου  αυτού  είναι  διαθέσιμη  για  τα  δημοτικά 

συμβούλια, ώστε χρησιμοποιηθεί ανά πάσα στιγμή.

Web: http://www.ideal-eu.net/frontend/

• FEED

Το  έργο  αυτό  παρέχει  μία  πλατφόρμα  εύκολης  αναζήτησης  και  ανάκτησης 

εγγράφων  σχετικών  με  περιβαλλοντολογικά  και  ενεργειακά  θέματα.  Τα 

αποτελέσματα της αναζήτησης παρουσιάζονται στο χρήστη όχι μόνο χρονολογικά 

ταξινομημένα, αλλά και με «αιτιολογική δομή», ώστε ο χρήστης να μπορεί να 

γνωρίζει ποιες αποφάσεις οδήγησαν σε ποιες και να έχει έτσι μια πλήρη εικόνα 

της αναλυτικής πορείας που ακολουθήθηκε για την ψήφιση ενός νόμου. Επιπλέον, 

στο  έργο  εμπλέκονται  και  ειδικοί  σε  κοινοβουλευτικά  θέματα,  κυβερνητικοί 

αξιωματούχοι,  πολίτες,  επιχειρήσεις  και  μη  κυβερνητικοί  οργανισμοί, 

συγκροτώντας ομάδες συζήτησης περιβαλλοντολογικών θεμάτων. Όπως και στην 

προηγούμενη πλατφόρμα που παρουσιάστηκε,  και  εδώ οι χρήστες μπορούν να 

προτείνουν θέματα προς συζήτηση, να ανταλλάξουν και να σχολιάσουν απόψεις ή 

και να ανταλλάξουν φωτογραφίες και βίντεο.

Web: http://www.feed-project.eu/default.aspx?page=home

• U@MareNostrum

Ο στόχος αυτού του έργου είναι η ενεργοποίηση των πολιτών για την επίλυση 

περιβαλλοντολογικών προβλημάτων που αφορούν τη Μεσόγειο. Το έργο παρέχει 

τη δυνατότητα στους πολίτες να αναφέρουν τυχόν προβλήματα που παρατηρούν 

με σκοπό την πληρέστερη σχεδίαση πολιτικών προστασίας και διαχείρισης των 

υδάτων  και  τη  μακροπρόθεσμη  κατάρτιση  πολιτικών  για  την  προστασία  του 

θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Web:  http://www.ep-

momentum.eu/eParticipationProjects/UMareNostrum/tabid/102/Default.aspx

• eMPOWER

Στα  πλαίσια  του  έργου  αυτού  χρησιμοποιούνται  τεχνολογίες  Web 2.0  και 
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κοινωνικών δικτύων (social networks) για την παροχή στους πολίτες και σε μη 

κυβερνητικούς  οργανισμούς της δυνατότητας σχολιασμού και συζήτησης γύρω 

από ένα  ευρύ φάσμα περιβαλλοντικών  θεμάτων  και  της  σχετικής  νομοθεσίας, 

τόσο σε εθνικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο ΕΕ. Οι συζητήσεις προωθούνται σε 

κυβερνητικούς αξιωματούχους και οργανισμούς της ΕΕ που χειρίζονται τέτοιου 

είδους θέματα και μπορούν να επηρεάσουν άμεσα τη διαμόρφωση των πολιτικών 

για τα περιβαλλοντικά θέματα.

Web:  http://www.ep-

momentum.eu/eParticipationProjects/eMPOWER/tabid/100/Default.aspx

Παράλληλα με τις δράσεις και τα έργα που περιγράφτηκαν παραπάνω, έγινε 

και  μία  συντονισμένη  προσπάθεια  να  επιμορφωθούν  οι  κυβερνητικοί 

αξιωματούχοι και οι δημόσιοι υπάλληλοι σε ΤΠΕ, κυρίως με την πρωτοβουλία 

του  EPRI –  European Parliaments Research Initiative,  το  οποίο  μέσα  σε  μια 

δεκαετία  κατάφερε  να  μεταστρέψει  την  επιφυλακτικότητα  και  δυσπιστία  των 

πολιτικών  απέναντι  στις  ΤΠΕ  σε  καθημερινή  ανάγκη,  αφού  πλέον  έχουν 

αναγνωρίσει  ότι  οι  ΤΠΕ  είναι  ένα  πολύτιμο  εργαλείο  στην  άσκηση  των 

καθηκόντων τους. Το EPRI μελέτησε το πώς τα 39 κοινοβουλευτικά συμβούλια 

χρησιμοποιούσαν  τις  ΤΠΕ  και  τις  τεχνολογίες  διαχείρισης  πληροφοριών, 

εξάγοντας  πολύτιμα  συμπεράσματα  για  το  πώς  νέες  ΤΠΕ  μπορούσαν  να 

βοηθήσουν.

Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελεί η εφαρμογή εικονικής επιφάνειας εργασίας, 

η οποία αναπτύχθηκε στα πλαίσια της δράσης eRepresentative και χρησιμοποιεί 

τεχνολογίες  αιχμής  για  τη  διαχείριση  πληροφοριών,  την  ασφάλεια  και  την 

κινητικότητα και παρέχει στους χρήστες να έχουν μόνιμοι επαφή με τη δουλειά 

τους όταν ταξιδεύουν. Το σύστημα παρέχει ασφαλή απομακρυσμένη πρόσβαση 

σε  βάσεις  δεδομένων,  κοινή  χρήση  αρχείων  και  πληροφοριών  και  εργαλεία 

συνεργασίας,  ώστε  ανά  πάσα  στιγμή  οι  κυβερνητικοί  αξιωματούχοι  να  έχουν 

πλήρη  πρόσβαση  στην  εργασία  τους  και  να  είναι  σε  μόνιμη  επαφή  με  τους 

συνεργάτες τους. Πάνω από το 70% των χρηστών επιβεβαίωσε ότι η εφαρμογή 

της  δράσης  eRepresentative είναι   πολύ  εύκολο  στη  χρήση,  ενώ  παρείχε  την 

απαιτούμενη  γρήγορη  και  ασφαλή  πρόσβαση  σε  αρχεία  και  υπηρεσίες, 

μειώνοντας κατά πολύ το χρόνο ικανοποιητικής προετοιμασίας για τις διάφορες 
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συναντήσεις.  Ένα  τέτοιο  εργαλείο  μπορεί  μακροπρόθεσμα  να  χρησιμοποιηθεί 

φυσικά  και  για  τη  δημόσια  διαβούλευση  για  σημαντικά  θέματα  και  με  τη 

συμμετοχή πολιτών.

Ένα άλλο σημαντικό έργο, το  VoicE, αναπτύσσει εργαλεία για τη βελτίωση 

της  διαφάνειας  των διαδικασιών της  ΕΕ και  την ενθάρρυνση της  συμμετοχής. 

Στην  πρώτη  φάση  του  χρησιμοποιώντας  τεχνολογίες  του  παγκόσμιου  ιστού 

αναπτύχθηκε  μια  πλατφόρμα  που  παρέχει  ξεκάθαρες  και  καλά  δομημένες 

πληροφορίες  σχετικά  με  τη  νομοθεσία  προστασίας  του  καταναλωτή,  ώστε  ο 

χρήστης της πλατφόρμας να μπορεί εντός λίγων λεπτών να αντιληφθεί καθαρά 

όλα τα  σημαντικά  ζητήματα των σχετικών  πολιτικών,  χωρίς  να  χρειάζεται  να 

ανατρέξει στα πολύπλοκα νομικά κείμενα. Το ίδιο το σύστημα παροτρύνει τους 

χρήστες  να  συμμετέχουν  ενεργά,  καταθέτοντας  την  άποψή  τους  και 

επικοινωνώντας απ’ ευθείας με τους τοπικούς κοινοβουλευτικούς αντιπροσώπους 

του.  Το  πρόγραμμα  αποτέλεσε  μεγάλη  επιτυχία  και  συνεχίστηκε  με  το  έργο 

VoiceS, το οποίο προσέθεσε ακόμα περισσότερες λειτουργίες στην πλατφόρμα. 

Οι  βελτιώσεις  εστιάστηκαν  κυρίως  στην  αποτελεσματικότερη  αναζήτηση,  στη 

δυνατότητα  αυτόματης  μετάφρασης,  ενώ  προστέθηκε  και  η  δυνατότητα 

δημιουργίας  περιλήψεων  των  αποτελεσμάτων  της  αναζήτησης.  Μία  βασική 

επιδίωξη  του  VoiceS είναι  η  σύνδεσή  του  με  τα  κοινωνικά  δίκτυα  (όπως  τα 

facebook και  skype), ώστε να μεγαλώσει σημαντικά ο όγκος των χρηστών της 

πλατφόρμας και φυσικά να γίνει ακόμα ευκολότερη η πρόσβαση και η χρήση της 

πλατφόρμας,  μέσα από περιβάλλοντα με  τα οποία  ο  χρήστης  έτσι  και  αλλιώς 

εξοικειωμένος. 

2.2.2 Η ελαχιστοποίηση της γραφειοκρατίας

Ο δεύτερος θεματικός άξονας της δράσης για την Ηλεκτρονική Συμμετοχή 

αφορά το μεγάλο αγκάθι των δημοσίων υπηρεσιών: τη γραφειοκρατία. Θα πρέπει εδώ 

να  γίνει  η  διευκρίνιση  ότι  ο  όρος  «γραφειοκρατία»  δεν  αναφέρεται  μόνο  στη 

δυσκολία  διεκπεραίωσης  υποθέσεων  των  πολιτών,  αλλά  περισσότερο  στις 

πολύπλοκες και αργές διαδικασίες από τη δημόσια διαβούλευση για ένα θέμα μέχρι 

την τελική κατάρτισης των νομοσχεδίων, τα οποία αποτελούν ιδιαίτερα πολύπλοκα 

κείμενα  γραμμένα  με  πολύ  συγκεκριμένο  τρόπο.  Η  πολυπλοκότητα  αυτή  των 

διαδικασιών όχι μόνο αποθαρρύνει τον πολίτη από το να συμμετέχει ενεργά, αλλά 
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τον αποστρέφει και από την ενεργοποίηση ακόμα και για την επίλυση προσωπικών 

του υποθέσεων. Δεν είναι τυχαίο ότι σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο το 78% των 

ευρωπαίων  πολιτών  δε  γνωρίζει  με  σαφήνεια  πού  πρέπει  να  απευθυνθεί  αν 

αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα ή κάποιο θέμα γενικότερα που χρήζει επικοινωνίας 

με δημόσια υπηρεσία. 

Επανερχόμενοι πάλι στο πολύπλοκο των διαδικασιών κατάρτισης της τελικής 

μορφής των νομοσχεδίων, είναι γενικώς αποδεκτό ότι η διαδικασία αυτή είναι εκ των 

πραγμάτων δύσκολο να απλοποιηθεί, λόγω της πολύ συγκεκριμένης μορφής και του 

πολύ  συγκεκριμένου  ύφους  που  πρέπει  να  έχουν  τα  νομικά  κείμενα,  χωρίς  να 

μπορούν να αφήνουν μεγάλα περιθώρια ερμηνείας του περιεχομένου τους. Παρ’ όλα 

αυτά η ΕΕ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο να γίνει αυτή η διαδικασία απλούστερη, πολύ 

περισσότερο  τη  στιγμή  που  η  διεύρυνση  της  Ένωσης  δημιουργεί  ολοένα  και 

περισσότερα  προβλήματα  συμβατότητας  της  κοινοτικής  νομοθεσίας  με  τις 

νομοθεσίες  των  κρατών  μελών  και  δυσκολεύει  τη  σύγκλισή  τους  σε  ένα  ενιαίο 

κοινοτικό δίκαιο. 

Και σε αυτό το θέμα οι ΤΠΕ μπορούν να παίξουν καταλυτικό ρόλο, αφού 

είναι  δυνατή  η  χρήση  αυτοματοποιημένων  συστημάτων  διαχείρισης  αυτών  των 

πολύπλοκων διαδικασιών. Η δράση για την Ηλεκτρονική Συμμετοχή χρηματοδότησε 

έργα  για  την  απλοποίηση  των  διαδικασιών  και  των  τεσσάρων  βημάτων  της 

διαδικασίας νομοθέτησης, δηλαδή της διαβούλευσης για ένα καινούριο νομοσχέδιο, 

της  κατάρτισης  του  νομοσχεδίου  και  υλοποίησης-εφαρμογής  του  νόμου,  της 

επέκτασής του και της παρακολούθησης της λειτουργίας του. 

Ένας τρόπος με τον οποίο οι ΤΠΕ μπορούν να απλοποιήσουν τις παραπάνω 

διαδικασίες  είναι  η  αυτοματοποίηση  της  διαβίβασης  κειμένων  και  πληροφοριών 

μεταξύ συναδέρφων η εισαγωγή περιορισμών σχετικά με τη χρήση και τροποποίηση 

αυτών των κειμένων και  πληροφοριών.  Μία καλά φτιαγμένη εφαρμογή μπορεί να 

εντοπίζει με ακρίβεια αν έγιναν αλλαγές σε ένα έγγραφο που δεν έπρεπε να γίνουν, 

να οργανώνει με χρονική σειρά και με βάση τις αλλαγές τα διάφορα έγγραφα, να 

εντοπίζει  τις  σχέσεις  τους  και  να κάνει  ανάκτηση αυτών των εγγράφων πολύ πιο 

γρήγορα  από  οποιοδήποτε  «χειροκίνητο»  σύστημα.  Με  αυτόν  τον  τρόπο 

επιτυγχάνεται η καλύτερη οργάνωση και η επιτάχυνση των διαδικασιών, όπου φυσικά 

οι νομικοί  περιορισμοί το επιτρέπουν.  Αλλά ακόμα και στην περίπτωση που είναι 
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αδύνατη η αποφυγή των άκαμπτων και αργών νομικών διαδικασιών, η Ηλεκτρονική 

Συμμετοχή εξασφαλίζει  ότι  οι  πολίτες  δεν αποκλείονται  από τη διαδικασία,  αφού 

έχουν τη δυνατότητα και να παρακολουθήσουν την πορεία της, αλλά και να έχουν 

άμεση πρόσβαση σε όλα τα σχετικά  έγγραφα.  Το παρακάτω σχήμα αποτελεί  ένα 

ραβδόγραμμα  των  χαρακτηριστικών  περιοχών  στις  οποίες  η  ΗΣ  έτυχε  μεγάλης 

χρήσης.

Σχήμα 2.1: Χρήση ΗΣ σε περιοχές εφαρμογών ανά την Ευρώπη

Το  σχήμα  2.1  φανερώνει  ότι  οι  τεχνολογίες  Ηλεκτρονικής  Συμμετοχής 

χρησιμοποιήθηκαν σε πολλές περιοχές εφαρμογών. Όπως και για τον προηγούμενο 

θεματικό άξονα, παραθέτουμε εδώ κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα έργων που 

χρηματοδοτήθηκαν  και  επεδίωξαν  την  απλοποίηση  των  πολύπλοκων 

γραφειοκρατικών διαδικασιών.

• QUALEG

Το έργο αυτό αποτελεί ίσως μία από τις ουσιαστικότερες προσπάθειες μείωσης της 

πολυπλοκότητας, κυρίως γιατί εντόπισε έγκαιρα ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα: Σε 

πολλά εργαλεία Ηλεκτρονικής Συμμετοχής δεν είχε γίνει σωστός σχεδιασμός από την 

αρχή, με αποτέλεσμα η διαχείρισή τους να γίνει ιδιαίτερη δύσκολη, οδηγώντας τους 
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διαχειριστές  τους  σύντομα να  τα  εγκαταλείψουν.  Αυτό με  τη  σειρά  του  οδήγησε 

πολλούς  χρήστες  στο  να  μη  μπορούν  να  προωθήσουν  τα  αιτήματά  τους  και  τις 

ερωτήσεις τους στους κατάλληλους αποδέκτες, καθιστώντας έτσι τη λειτουργία του 

συστήματος αμφιβόλου χρησιμότητας.

Το έργο QUALEG επιχείρησε να δημιουργήσει ένα μηχανισμό επεξεργασίας 

των ερωτημάτων και των αιτημάτων με χρήση φυσικής γλώσσας (natural language 

processing) και εννοιολογικής ταξινόμησης (semantic indexing) για την οργάνωση 

της  πληροφορίας  που  παρέχει  ο  πολίτης  και  την  προώθησή της  στον  κατάλληλο 

αποδέκτη. Το σύστημα αυτό έχει το επιπλέον πλεονέκτημα ότι οι υπεύθυνοι για τη 

χάραξη των  πολιτικών  λαμβάνουν  τα  δεδομένα  των  πολιτών  (σχόλια,  ερωτήματα 

κλπ) οργανωμένα και ξεκάθαρα δομημένα, ώστε να έχουν σαφή και πλήρη εικόνα 

του τρόπου που αντιμετωπίζουν  οι  πολίτες  τα υπό συζήτηση νομοσχέδια  και  της 

γνώμης τους για τη διαδικασία και αποτελεσματικότητα των αξιωματούχων. 

Το έργο πέρασε σε πιλοτική λειτουργία δύο φάσεων, μία στην Πολωνία, όπου 

εφαρμόστηκε για τη δημόσια διαβούλευση για θέματα πολιτικής δημοσίων έργων, 

και μία στη Γερμανία για την οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων. 

Web: http://www.qualeg.eupm.net/my_spip/index.php

• DALOS

Η  εννοιολογική  ταξινόμηση  που  αναφέρθηκε  παραπάνω  είναι  μία  διαδικασία 

τεχνολογικά πολύ δύσκολη και πολύπλοκη. Στην προσπάθεια αποτελεσματικότερης 

ταξινόμησης,  χρηματοδοτήθηκε  το  έργο  DALOS,  αντικείμενο  του  οποίου  είναι  η 

ανάπτυξη  εννοιολογικών  περιγραφών  των  νομικών  όρων,  ώστε  να  είναι  και 

ευκολότερη η μετάφραση των νομικών κειμένων στις διάφορες γλώσσες της ΕΕ. Το 

έργο  αναμένεται  να  δώσει  στους  νομοθέτες  ένα  πολύτιμο  εργαλείο  για  την 

γλωσσολογική και εννοιολογική διαχείριση των νομικών κειμένων, το οποίο όχι μόνο 

θα καταστήσει σαφώς ευκολότερη την αναζήτησή τους, αλλά θα αυξήσει σημαντικά 

τη συμβατότητα των κειμένων με τις μεταφράσεις τους στις άλλες γλώσσες. 

Web: http://www.dalosproject.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=15&Itemid=31

• LEGESE

Το έργο  LEGESE έχει  ως  αντικείμενο  τη  δημιουργία  οντολογιών  (εννοιολογικών 
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περιγραφών  δηλαδή),  οι  οποίες  θα  καταστήσουν  ευκολότερη  την  κατανόηση  της 

νομοθεσίας της ΕΕ από τους πολίτες. Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να μελετούν 

νόμους στη γλώσσα τους και να ενημερώνονται για το πώς εφαρμόζεται ο κάθε νόμος 

της ΕΕ στη χώρα τους. 

Web: http://www.legese.org/About/Project_overview.aspx

• SEAL

Το έργο αυτό στοχεύει στη διευκόλυνση των νομικών στη διαδικασία κατάστρωσης 

των νομικών κειμένων που αφορούν τα νομοσχέδια. Η εφαρμογή που αναπτύχθηκε 

στα  πλαίσια  του  έργου  αυτού  αναλύει  τα  νομικά  κείμενα  με  σκοπό  την  εύρεση 

επαναλαμβανόμενων  δομών  και  τη  χρήση  τους  σε  νέα  κείμενα  οι  νέες  εκδόσεις 

παλαιότερων κειμένων. Η διαδικασία αυτή όχι μόνο βοηθάει στην εύρεση σχέσεων 

των κειμένων μεταξύ τους, αλλά μειώνει σημαντικά και την πιθανότητα να γίνουν 

λάθη. Τέλος, η εφαρμογή επιτρέπει και τη συνεργασία μεταξύ των νομοθετών, αφού 

υποστηρίζει  την  ανταλλαγή  εγγράφων  μεταξύ  συνεργατών,  εξασφαλίζοντας 

παράλληλα τη μεταβίβαση των εγγράφων στους κατάλληλους αποδέκτες.

Web: http://www.ep-momentum.eu/eParticipationProjects/SEAL/tabid/65/Default.aspx

2.2.3 Η άποψη του πολίτη και πώς να γίνει ακουστή

Ο  τρίτος  θεματικός  άξονας  αφορά  και  την  καρδιά  της  δράσης  της 

Ηλεκτρονικής  Συμμετοχής,  δηλαδή το πώς θα διασφαλιστεί  η  ευκολία  κατάθεσης 

απόψεων από πλευράς των πολιτών και κυρίως πώς θα διασφαλιστεί ότι οι απόψεις 

ακούγονται  τουλάχιστον  από  τους  αποδέκτες  τους.  Υπό  μία  έννοια,  ο  θεματικός 

αυτός άξονας ενθαρρύνει  τους  πολίτες  να γίνουν και  αυτοί  πολιτικοί,  παρέχοντάς 

τους πολύ πιο ενεργό και άμεσο ρόλο στη χάραξη και άσκηση της πολιτικής. Και 

μάλιστα, από την άνεση του σπιτιού τους με χρήση μόνο του υπολογιστή τους. 

Καθοριστικό ρόλο σε αυτήν την εξέλιξη φυσικά παίζουν οι ΤΠΕ και η έκρηξη 

που παρουσιάζει η χρήση τους τα τελευταία χρόνια. Πριν από τα σύγχρονα εργαλεία 

ο  δημόσιος  διάλογος  έπρεπε  να  λάβει  χώρα  σε  συγκεκριμένο  χρόνο  και  σε 

συγκεκριμένο τόπο. Και αν και προφανώς ήταν ανοιχτός σε όλους, παρουσιάζονταν 

διάφορα πρακτικά προβλήματα, όπως χώρου λόγου χάρη, τα οποία αποθάρρυναν τον 

πολίτη από το να συμμετέχει. Τα εργαλεία που είναι διαθέσιμα σήμερα, όμως, όπως 
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τα blogs, οι υπηρεσίες άμεσων μηνυμάτων (instant messaging), τα κοινωνικά δίκτυα 

(social networking) και κυρίως οι υπηρεσίες μεταφοράς βίντεο και ήχου μέσω του 

παγκοσμίου  ιστού,  καθιστούν  ικανό  το  διάλογο  με  συμμετέχοντες  απ’  όλον  τον 

κόσμο. Φυσικά, είναι περιττό να αναφερθεί ότι η ΕΕ έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα σε 

αυτές τις τεχνολογίες μέσω της χρήσης των οποίων είναι απόλυτα εφικτή η μεγάλη 

διάδοση της συμμετοχής,  όχι μόνο μεταξύ των πολιτών, αλλά κάθε εμπλεκόμενου 

στις διαδικασίες διακυβέρνησης, όπως οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι. 

Ίσως  ο  παραδοσιακότερος  τρόπος  για  το  ευρύ  κοινό  να  επηρεαστεί  μια 

διαδικασία  κατάστρωσης  ενός  νομοσχεδίου  είναι  η  οργάνωση μίας  διαμαρτυρίας-

αίτησης  (petition).  Ήδη  πολλές  χώρες-μέλη  έχουν  οργανώσει  συστήματα 

ηλεκτρονικών συλλογών υπογραφών για διαμαρτυρία-αίτηση για τροποποιήσεις σε 

νόμους, διατάξεις κλπ. Με αυτόν τον τρόπο όχι μόνο οι αρχές έχουν πολύ αμεσότερη 

επαφή με τα αποτελέσματα της συλλογής υπογραφών, αλλά η ίδια η διαδικασία είναι 

πολύ πιο ανοιχτή και άμεσα προσβάσιμη στο κοινό. Τέλος, είναι σαφώς πιο εύκολη 

και  η  ενημέρωση του κοινού  για τη συλλογή υπογραφών.  Ήδη οι  ηγέτες  της  ΕΕ 

δίνουν μεγάλη έμφαση στις διαδικασίες νομοθέτησης στις οποίες οι πολίτες έχουν 

κεντρικό ρόλο. Ειδικότερα, η πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών (European Citizens 

Initiative) προτείνει  οι  πολίτες να έχουν τη δυνατότητα να φέρουν ένα θέμα προς 

διαβούλευση και ψήφιση σχετικού νόμου, αν έχουν την υποστήριξη τουλάχιστον ενός 

εκατομμυρίου πολιτών από ένα σημαντικό αριθμό χωρών-μελών. 

Σύμφωνα  με  τη  μελέτη  αποτελεσμάτων  της  δράσης  για  την  Ηλεκτρονική 

Συμμετοχή,  περισσότερο από τα τρία τέταρτα των χρηματοδοτούμενων έργων και 

των  υποστηριζόμενων  από  τη  δράση  πρωτοβουλιών  αφορούν  συμβουλευτικές 

διαδικασίες πολιτών, δημόσιο διάλογο και δημόσια διαβούλευση. Και επειδή είναι 

πραγματικά  δύσκολο  να  αγνοηθεί  μία  διαδικασία  που  περιλαμβάνει  τη  γνώμη 

εκατομμυρίων  πολιτών,  κάθε  αξιόπιστη  και  ειλικρινής  διαδικασία  κατάστρωσης 

νομοσχεδίου ή χάραξης πολιτικής πρέπει να επιδεικνύει το με ποιο ακριβώς τρόπο 

έλαβε υπ’ όψη της και  ενσωμάτωσε τις  γνώμες  και  τα σχόλια των εκατομμυρίων 

πολιτών που συμμετείχαν στη διαδικασία. 

Η  διαδικασίες  συμβουλής  πολιτών,  δημόσιας  διαβούλευσης  και  διαλόγου 

μεγάλης κλίμακας είναι πολύ εύκολο να υλοποιηθούν και να πραγματοποιηθούν με 

χρήση ΤΠΕ.  Και  φυσικά,  κάνει  και  τη συμμετοχή  στις  δημοκρατικές  διαδικασίες 

35



Ηλεκτρονική Συμμετοχή και Ευρωπαϊκή Ένωση

πολύ πιο ενδιαφέρουσα, ειδικά σε πολίτες νεότερης ηλικίας. Για παράδειγμα, μπορεί 

οι  δημόσιες  συζητήσεις  σε  ανοιχτό  χώρο  μπορεί  να  μη  συγκεντρώνουν  πλέον 

πολυπληθή  κοινά,  αλλά  μία  δημόσια  συζήτηση  οργανωμένη  και  υλοποιημένη  με 

χρήση ΤΠΕ μπορεί σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να συγκεντρώσει το ζωηρό 

ενδιαφέρον χιλιάδων ή και εκατομμυρίων πολιτών, αφού και η σχετική ενημέρωση 

είναι σαφώς αμεσότερη και επίκαιρη και η συμμετοχή στη διαδικασία είναι σαφώς 

ευκολότερη. 

Μία  παράλληλη  δράση  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  είναι  η  δράση  του 

Ηλεκτρονικού Συνυπολογισμού (eInclusion), η οποία στοχεύει στην εξίσωση όλων 

των  πολιτών  στις  ψηφιακές  και  ηλεκτρονικές  υπηρεσίες,  ώστε  να  μην  υπάρχει 

κανένας πολίτης που να εξαιρείται (για οποιοδήποτε λόγο) από τη χρήση τους. Είναι 

μία  δράση  ανάλογη  με  αυτές  του  ERPI και  φυσικά  αποτελεί  πολύ  σημαντική 

υποστηρικτική  δράση  με  γνώμονα  το  να  είναι  όλοι  οι  πολίτες  ισότιμοι  και  να 

μπορούν να συμμετέχουν και αυτοί στις ηλεκτρονικές δημοκρατικές διαδικασίες. Με 

άλλα λόγια και οι υποστηρικτικές δράσεις συμβάλουν εξίσου στην ισχυροποίηση του 

πολιτεύματός μας.

Πριν  προχωρήσουμε στην περιγραφή των πιο χαρακτηριστικών  έργων που 

χρηματοδοτήθηκαν στα πλαίσια του τρίτου θεματικού άξονα, κρίνεται σκόπιμο να 

γίνουν  δύο  διευκρινήσεις.  Κατ’  αρχήν  οι  εφαρμογές  ΗΣ  που  επιτρέπουν  στους 

πολίτες  να  αναδείξουν  οι  ίδιοι  τα  θέματα  προς  διαβούλευση  αναμένεται  και  να 

συγκεντρώσουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, αλλά και να οδηγήσουν σε νόμους κατά 

το δυνατόν πιο προσανατολισμένους στις ανάγκες των πολιτών. Όμως, είναι το ίδιο 

αναμενόμενο ότι οι πολίτες θα επιλέξουν να ασχοληθούν με θέματα που αφορούν τη 

χώρα  τους  συνολικά  ή  τον  τόπο  διαμονής  τους,  και  όχι  θέματα  διακρατικού 

ενδιαφέροντος.  Θα  πρέπει  να  τονιστεί  ότι  οι  δράσεις  της  ΕΕ  υποστηρίζουν  την 

προώθηση πρωτοβουλιών και δράσεων για την υποστήριξη και ανάδειξη θεμάτων 

που αφορούν την Ένωση στο σύνολό της, αφού ο στόχος των δράσεων της ΕΕ είναι η 

συνεργασία την ευρωπαίων πολιτών με τους νομοθέτες της ΕΕ. 

Το δεύτερο σημείο στο οποίο πρέπει να δοθεί  ιδιαίτερη βαρύτητα είναι  το 

αντίκτυπο των δράσεων ΗΣ στην πολιτική συμπεριφορά των νέων. Είναι γεγονός ότι 

οι πλειοψηφία των νέων αντιμετωπίζει τα θέματα πολιτικής με απάθεια, μιας και ο 

παραδοσιακός τρόπος διεξαγωγής δημοσίου διαλόγου, δηλαδή σε κλειστές αίθουσες, 
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δεν τους ταιριάζει και δείχνει  στα μάτια τους πολύ αναχρονιστικός.  Αντιθέτως, οι 

νέοι έχουν ιδιαίτερα αυξημένη αντίληψη της τεχνολογίας και μεγάλη εξοικείωση με 

αυτήν. Συνεπώς, μία διαδικασία συμμετοχής μέσω ενός οικείου περιβάλλοντος δίνει 

στους  νέους  πολύ  μεγαλύτερη  όρεξη,  αλλά  και  άνεση  να  εκφραστούν  και  να 

συμμετέχουν στις δημοκρατικές διαδικασίες. Η ΕΕ έχει κάποιες δράσεις ειδικά για 

την ενίσχυση της συμμετοχής των νέων σε διαδικασίες δημοσίου διαλόγου. 

Για παράδειγμα, το έργο HuWY επιδιώκει τη συγκέντρωση των απόψεων των 

πολιτών πάνω σε θέματα αστυνόμευσης του Διαδικτύου. Οι νέοι προτείνουν θέματα 

προς συζήτηση, διενεργούν το διάλογο και δημοσιεύουν τα αποτελέσματα, τα οποία 

θα αναλυθούν από αυτούς που χαράζουν την πολιτική, ώστε να εξαχθούν πολύτιμα 

συμπεράσματα σχετικά με αυτό το τόσο σημαντικό θέμα. Ένα άλλο έργο, το LEX-IS, 

στοχεύει  στη  συμμετοχή  των  νέων  σε  δημόσιο  διάλογο για  διάφορα θέματα  που 

αφορούν την κοινωνία που ζούμε, ενώ απώτερος στόχος είναι τα αποτελέσματα του 

διαλόγου να προωθηθούν προς ψήφιση σχετικών νόμων. Μια σημαντική τεχνολογική 

επιδίωξη του παρόντος έργου είναι η προσθήκη μετα-δεδομένων στα αποτελέσματα 

των  διαδικασιών  διαλόγου  με  στόχο  την  πιο  αποδοτική  αναζήτησή  τους  και  την 

αναλυτική  παρακολούθηση  της  όλης  της  διαδικασίας  μέσω  της  οποίας  τα 

αποτελέσματα αυτά καταλήγουν σε νόμους. Τέλος, το έργο  VEP (Virtual European 

Parliament) ελπίζει να προσελκύσει τουλάχιστον 600 νέους συμμετέχοντες από την 

Ισπανία, τη Σουηδία και το Βέλγιο. Χρησιμοποιώντας τις τελευταίες τεχνολογίες του 

παγκόσμιου ιστού οι συμμετέχοντες  θα είναι  σε θέση να ανταλλάσσουν ιδέες και 

απόψεις σε πραγματικό χρόνο, να γράψουν αναφορές από κοινού και να απαντήσουν 

σε  διαδικασίες  ψηφοφορίας  και  δημοσκοπήσεων.  Προφανώς,  ο  στόχος  είναι  η 

δημιουργία  μίας  εικονικής  αίθουσας  συζητήσεων,  η  οποία  θα  παρέχει  όλες  της 

υπηρεσίες μιας πραγματικής αίθουσας.

Συνεχίζουμε με την παράθεση έργων που ανήκουν στον τρίτο θεματικό άξονα.

• Demos@Work

Το έργο αυτό αποτελεί μία καινοτόμα υπηρεσία βασισμένη στον παγκόσμιο ιστό, η 

οποία  επιτρέπει  στους  πολίτες  της  ΕΕ  να  δηλώσουν  απ’  ευθείας  στους 

Ευρωβουλευτές την άποψή τους για τα διάφορα φλέγοντα θέματα. Η ανταλλαγή των 

πληροφοριών γίνεται σε πραγματικό χρόνο, ενώ οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι έχουν 

τη δυνατότητα να ενημερώνουν διαρκώς τους  συνομιλητές  τους  για κάθε  σχετική 
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εξέλιξη ή και για εκδηλώσεις, να προτείνουν θέματα προς συζήτηση κλπ. Οι πολίτες 

που συμμετέχουν στις συζητήσεις μπορούν να καταθέτουν τη γνώμη τους, να έχουν 

πρόσβαση σε σχετικά έγγραφα, να συμμετέχουν σε διαδικασίες ψηφοφορίας κλπ.

Web: http://www.demosatwork.org/

• eParticipation ID

Το πρόγραμμα αυτό ξεκίνησε μεταξύ των άλλων και για να ανιχνεύσει τις διαθέσεις 

των  πολιτών  απέναντι  στην  προοπτική  της  ΗΣ  και  τελικά  οι  προσδοκίες 

ξεπεράστηκαν κατά πολύ! Στα πλαίσιά του εγκαταστάθηκαν υπηρεσίες παγκοσμίου 

ιστού σε δέκα τοπικέ αρχές ανά την Ευρώπη και σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα οι 

εικονικοί χώροι συζητήσεων έφτασαν στα όριά τους αναφορικά με τους χρήστες που 

μπορούσαν  να  φιλοξενήσουν.  Την  ίδια  στιγμή  εκατοντάδες  πολίτες,  μέσω  μιας 

υπηρεσίας που ονομάστηκε Public-i, συμμετείχαν σε δημόσιο διάλογο. Το σύστημα 

που  αναπτύχθηκε  όχι  μόνο  έδινε  τη  δυνατότητα  αναζήτησης  και  ανάκτησης 

εγγράφων, αλλά παρείχε και τις συνεδριάσεις των δημοτικών συμβουλίων σε μορφή 

βίντεο. 

Web: 

http  ://  ec  .  europa  .  eu  /  information  _  society  /  activities  /  eten  /  cf  /  opdb  /  cf  /  project  /  index  .  cfm  ?  

mode  =  detail  &  project  _  ref  =  ETEN  -045756  

• EuroPetition

Το έργο EuroPetition είχε διετή διάρκεια και επίσης στοχεύει στη μαζική συμμετοχή. 

Στόχος  του  είναι  να  αποδείξει  ότι  οι  ανοιχτού-κώδικα  (open-source)  υπηρεσίες 

ηλεκτρονικών διαδικασιών συλλογής υπογραφών, που ήδη λειτουργούν στο Ηνωμένο 

Βασίλειο  και  τη  Σουηδία,  μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  για  την  ηλεκτρονική 

συλλογή   υπογραφών  σε  επίπεδο  ΕΕ.  Το  έργο  επιδιώκει  κάθε  τοπική  να  έχει 

οργανωμένο σύστημα ePetition. Στη συνέχεια θα είναι δυνατή η συντονισμένη δράση 

όλων των τοπικών συστημάτων μαζί με στόχο την ηλεκτρονική συλλογή υπογραφών 

σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Web: http  ://  www  .  europetition  .  eu  /  
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2.2.4 Νέα μορφή διαδραστικότητας

Ο τέταρτος και τελευταίος Θεματικός Άξονας της δράσης για την ΗΣ αφορά 

ουσιαστικά τη σύμπραξη των κυβερνητικών αρχών και των πολιτών. Από την παλιά 

απόμακρη σχέση των κυβερνώντων με τους πολίτες περνούμε πλέον σε μία νέα εποχή 

στην οποία οι πολίτες μπορούν να είναι «ηλεκτρονικοί φίλοι και συνεργάτες» με τους 

εκλεγμένους αντιπροσώπους τους και να συνεργάζονται προς το κοινό καλό. 

Αν  και  η  δημοκρατικές  διαδικασίες  λειτουργούν  ικανοποιητικά  τα  τους 

τελευταίους  αιώνες,  η  έκρηξη  των  ΤΠΕ  και  οι  δυνατότητες  που  παρέχουν 

δημιουργούν  διάχυτα  την  αίσθηση  ότι  η  δημοκρατία  μπορεί  να  βελτιωθεί  πολύ 

περισσότερο και να πετύχει  αυτό για το οποίο αρχικά σχεδιάστηκε:  καθολική και 

άμεση συμμετοχή. Η σημερινές δυνατότητες της των ΤΠΕ παρέχουν την απαραίτητη 

αμεσότητα  επικοινωνίας  που  ο  κόσμος  απαιτεί  ώστε  ν  συμμετέχει  ενεργά  στις 

διαδικασίες  και  να  επικοινωνεί  με  τους  εκλεγμένους  αντιπροσώπους  του.  Για 

παράδειγμα, πριν τις  ΤΠΕ ήταν εξαιρετικά χρονοβόρο και δύσκολο οι πολίτες  να 

καταθέσουν  τις  απόψεις  τους  για  ένα  επικείμενο  νομοσχέδιο  ή  μία  δημόσια 

διαβούλευση γενικότερα: ή θα έπρεπε να αποστέλλονται επιστολές ή να επιδιωχθούν 

προσωπικές  συναντήσεις,  με  όλες  τις  δυσκολίες  που  τα  δύο  αυτά  συνεπάγονται. 

Βεβαίως, δε χρειάζεται να γίνει αναφορά στους τρόπους με τους οποίους είναι εφικτή 

αυτή η επικοινωνία σήμερα. 

Η ουσία είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί πολύ έντονα τη χρήση νέων 

τεχνολογιών, όπως blogs, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, υπηρεσιών παγκοσμίου ιστού, 

κοινωνικών δικτύων, ηλεκτρονικών δωματίων συζητήσεων, ηλεκτρονικών πινάκων 

ανακοινώσεων  και  φυσικά  υπηρεσιών  μεταφοράς  φωνής  και  βίντεο  είτε  σε 

πραγματικό χρόνο είτε κατ’ απαίτηση. Με τη δράση της Ηλεκτρονικής Συμμετοχής 

επιτεύχθηκε  η  σχεδόν  πλήρης  αντικατάσταση,  αλλά  ακόμα  δεν  έγινε  η  πλήρης 

αντικατάσταση,  κάτι  που  αποτελεί  τον  πάγιο  στόχο  της  δράσης  της  ΗΣ.  Η  ΕΕ 

επιδιώκει όλα τα στάδια της διαδικασίας να βασιστούν σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε 

ένα ενιαίο σύστημα δομημένο πάνω σε τεχνολογίες του παγκόσμιου ιστού. Με την 

ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης όλης της διαδικασίας θα είναι και πολύ ευκολότερη η 

υλοποίηση σχημάτων για την ενεργή συμμετοχή όλων των πολιτών σε όλα τα στάδια 

κατάστρωσης και ψήφισης νόμων. 
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2.3 Το  μέλλον  του  προγράμματος  της  Ηλεκτρονικής  

Συμμετοχής

Το πρόγραμμα  της  ΗΣ ολοκληρώθηκε  με  επιτυχία  το  2008.  Η  περαιτέρω 

χρηματοδότηση έργων σχετικών με την Ηλεκτρονική Συμμετοχή γίνεται πλέον μέσω 

του προγράμματος CIP – Competitiveness and Innovation Framework Programme, το 

οποίο  διαθέτει  θεματική  ενότητα  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης.  Τα  θέματα  που 

χρήζουν περισσότερης εξερεύνησης αποτελούν και τους ερευνητικούς στόχους που 

περιγράφονται  παρακάτω.  Φυσικά,  η έρευνα σε θέματα ηλεκτρονικής  συμμετοχής 

δεν  είναι  κάτι  νέο,  αφού  ήδη  μέσα  από  τις  θεματικές  ενότητες  ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης  χρηματοδοτήθηκαν  αρκετά  έργα  με  αντικείμενο  την  ηλεκτρονική 

συμμετοχή, τόσο από το 5ο πρόγραμμα-πλαίσιο (FP5) όσο και από το 6ο πρόγραμμα-

πλαίσιο  (FP6).  Τα  προγράμματα-πλαίσια  αποτελούν  τον  κύριο  φορέα 

χρηματοδότησης ερευνητικών δραστηριοτήτων στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και το 5ο και το 6ο πρόγραμμα χρηματοδότησαν περίπου 30 ερευνητικά έργα που 

είχαν  ως  αντικείμενο  την  Ηλεκτρονική  Συμμετοχή  και  στα  πλαίσια  των  οποίων 

αναπτύχθηκαν τεχνολογικές υποδομές, εργαλεία και εφαρμογές για τη χρήση ΤΠΕ 

στη συμμετοχική διακυβέρνηση. 

Τη σημερινή εποχή δίνεται πλέον η μέγιστη βαρύτητα στη χρήση ΤΠΕ, αφού 

ξεκάθαρα  αλλάζουν τους  τρόπους  με  τους  οποίους  ασκούμε  το  δημόσιο βίο  μας. 

Ιδιαίτερα  το  ευρυζωνικό  διαδίκτυο,  οι  κινητές  συσκευές  και  υπηρεσίες  και  ο 

παγκόσμιος  ιστός  ανοίγουν  ένα  πολύ  ευρύ  πλήθος  δυνατοτήτων,  που  τελικά 

επιτρέπουν  την  εμπλοκή  όλων  των  πολιτών  στις  διαδικασίες  νομοθέτησης, 

εξασφαλίζοντας  έτσι  υψηλής  ποιότητας  δημόσιες  υπηρεσίες  και  κατ’  επέκταση 

ισχυρότερη  Δημοκρατία.  Στα  πλαίσια  αυτών  των  στόχων,  κρίνεται  απαραίτητη  η 

περαιτέρω έρευνα στο χώρο, ώστε να γίνει ακόμα πιο αποτελεσματική αξιοποίηση 

των ΤΠΕ, ενώ παράλληλα κρίνεται απαραίτητη και η κατανόηση από πλευράς των 

κυβερνητικών αρχών ότι η ηλεκτρονική συμμετοχή πρέπει να αποτελεί καθημερινή 

πρακτική, προς την επίτευξη μιας πραγματικής συμμετοχικής δημοκρατίας. Πιθανές 

μελλοντικές εξελίξεις περιλαμβάνουν
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• Την καταγραφή και  παρακολούθηση των απόψεων που κατατίθενται  από τους 

πολίτες και η δημιουργία μιας συνεχούς «ροής απόψεων» η οποία θα κρατά τους 

νομοθέτες  και  τους  εκλεγμένους  αντιπροσώπους  διαρκώς  ενήμερους  για  την 

κοινή γνώμη.

• Την πολυ-πολιτισμική  και  πολυ-γλωσσική ζωντανή συνδιάσκεψη πολιτών από 

όλη  την  Ευρωπαϊκή  Ένωση,  με  χρήση  κατάλληλων  εργαλείων  αναγνώρισης 

φωνής και αυτόματης μεταγλώττισης.

Αυτά τα δύο παραδείγματα απλά πιστοποιούν τη μεγάλη ανάγκη να συνεχιστεί η 

έρευνα  πάνω  στις  τεχνολογικές  υποδομές  που  υποστηρίζουν  τις  εφαρμογές 

Ηλεκτρονικής Συμμετοχής. Ο απώτερος στόχος της έρευνας είναι φυσικά και η 

επίδειξη των δυνατοτήτων των νέων τεχνολογιών ώστε να πειστούν οι αρμόδιες 

αρχές  για  την  αποτελεσματικότητά  τους  και  σταδιακά  να  προωθηθεί  η 

κατάστρωση  και  εφαρμογή  νέων  κυβερνητικών  μοντέλων,  που  θα  έχουν  ως 

κεντρικό άξονα την ενεργό συμμετοχή του πολίτη. 

Το  βασικό  πρόγραμμα  χρηματοδότησης  ερευνητικών  δραστηριοτήτων  που 

τρέχει  αυτήν  την  περίοδο  είναι  το  7ο πρόγραμμα-πλαίσιο  (FP7  framework-

programme), στα πλαίσια του οποίου υπάρχει θεματική ενότητα «ΤΠΕ για την 

διακυβέρνηση και την χάραξη πολιτικών» και η οποία υποστηρίζει την ανάπτυξη 

εργαλείων  μαζικής  συνεργασίας.  Οι  ερευνητικές  προσπάθειες  του  7ου 

προγράμματος-πλαισίου  επιδιώκει  τη  δημιουργία  ισχυρών  τεχνολογιών  που 

ενδεχομένως  να  οδηγήσουν  σε  εντελώς  καινούριους  τρόπους  εμπλοκής  του 

πολίτη στα κοινά. Η μεγάλη φιλοδοξία του είναι η ανάπτυξη μοντέλων για τη 

διαχείριση της «ψηφιακής δημοκρατίας», αλλά και η δημιουργία εξειδικευμένων 

εργαλείων  που  θα  βοηθήσουν  τις  αρχές  να  αντιληφθούν  σε  βάθος,  να 

ερμηνεύσουν και να συλλάβουν την ισχυροποίηση του πολίτη. Με μία κουβέντα, 

στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη τεχνολογιών και μοντέλων για την 

τοποθέτηση του πολίτη στη θέση του οδηγού στις διαδικασίες διακυβέρνησης. Το 

κεφάλαιο  αυτό  θα  κλείσει  παρουσιάζοντας  μερικά  ακόμα  έργα  που 

χρηματοδοτήθηκαν.

• TID+

Στα πλαίσια του έργου αυτού η κυβέρνηση της Εσθονίας ανέπτυξε έναν ιστοχώρο 

41



Ηλεκτρονική Συμμετοχή και Ευρωπαϊκή Ένωση

δημόσιας συμμετοχής με όνομα «Σήμερα εγώ αποφασίζω – Today I decide (TID)», 

το οποίο υπήρξε ιδιαίτερα πετυχημένο, προσελκύοντας πολύ περισσότερο ενδιαφέρον 

απ’ όσο περίμενε η κυβέρνηση. Η βασική δυνατότητα που παρείχε στους πολίτες της 

Εσθονίας ήταν η διατύπωση προτάσεων και η συζήτηση πάνω σε νέους νόμους. Η 

δεύτερη  φάση  του  προγράμματος  (TID+)  βελτίωσε  την  πλατφόρμα  που  είχε 

αναπτυχθεί και την τεκμηρίωσε, παρέχοντας παράλληλα και προτάσεις για το πώς 

μπορεί να προσαρμοστεί και σε άλλες χώρες. Η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη χωρίς 

κόστος σε κάθε ενδιαφερόμενη αρχή. 

Web: http://tidplus.net/

• ICiNG

Το  έργο  αυτό  είχε  κάπως  πιο  διαφορετικό  στόχο:  δημιουργήθηκε  ένα  σετ 

ηλεκτρονικών  τεχνολογιών  και  υπηρεσιών  σχεδιασμένες  από  πολίτες  για  τους 

πολίτες, με στόχο την δημιουργία μιας πλατφόρμας που δίνει έμφαση στις ανάγκες 

τόσο των πολιτών  όσο και  των τοπικών  συνθηκών  γενικότερα.  Η πρόσβαση στα 

εργαλεία που αναπτύχθηκαν είναι εφικτή για ένα μεγάλο εύρος τύπων υπολογιστών 

και συσκευών (όπως προσωπικοί υπολογιστές, φορητές συσκευές, αισθητήρες) και σε 

διαφορετικά επίπεδα. Για παράδειγμα, το εργαλείο  UM (Urban Mediator) επιτρέπει 

στις τοπικές κοινωνίες να διοργανώσουν συζητήσεις για θέματα που τους αφορούν σε 

συνάρτηση με συγκεκριμένα σημεία (χωρικά) της γειτονιά τους ή της πόλης τους 

κλπ.  Το  εργαλείο  επιτρέπει  τη  χρήση διαδραστικών  χαρτών  και  εφαρμόστηκε  με 

ιδιαίτερη επιτυχία στο Δουβλίνο, όπου οι πολίτες προωθούσαν στην τοπική επιτροπή 

προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες φωτογραφίες με σημεία στα οποία 

εντόπιζαν προβλήματα (π.χ. χαλασμένες ράμπες).

Web: http://www.fp6-project-icing.eu/

• VIDI

Τα κοινωνικά δίκτυα και  οι  τεχνολογίες  συνεργασίας βασισμένες  στον παγκόσμιο 

ιστό  (Web 2.0)  είναι  ιδιαίτερα  χρήσιμες,  αλλά  πολλές  φορές  οι  νομοθέτες 

παραβλέπουν αυτές  καθ’  εαυτές  τις  απόψεις  που διατυπώνονται  και  αναλώνονται 

μόνο στη «στατιστική  επεξεργασία» της  συμμετοχής  των πολιτών.  Το έργο  VIDI 

χρησιμοποιεί καινοτόμες τεχνολογίες απεικόνισης, ώστε οι απόψεις των πολιτών να 

παρουσιάζονται  στους νομοθέτες  με πιο εποπτικό τρόπο, ο οποίος δίνει  βαρύτητα 
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στην άποψη την ίδια, επιτρέποντας έτσι την ερμηνεία των συζητήσεων με διάφορους 

τρόπους και πετυχαίνοντας τη σαφή βελτίωση της ανάλυσης αυτών των απόψεων και 

τη διασφάλιση ότι ακόμα και οι πιο «καλά κρυμμένες» απόψεις ακούγονται.

Web: http://vidi-project.eu/

• WAVE

Και αυτό το έργο δίνει έμφαση στη δημιουργία κατάλληλων εργαλείων απεικόνισης 

για την καλύτερη κατανόηση, τόσο από πλευράς των πολιτών όσο και από πλευράς 

των νομοθετών,  του πιθανού αντίκτυπου των περίπλοκων περιβαλλοντικών νόμων 

στην κλιματική αλλαγή. Το έργο στοχεύει στη διασυνοριακή συζήτηση γύρων από 

υπάρχοντες νόμους και από σχέδια νόμων. 

Web: http://www.wave-project.eu/

• LEXIPATION

Και αυτό το έργο προσπαθεί να βελτιώσει τις δυνατότητες απεικόνισης, με στόχο τη 

διευκόλυνση των πολιτών στην κατανόηση των πολύπλοκων σημείων των σχεδίων 

νόμων. Πιο συγκεκριμένα, το έργο αυτό βοήθησε τόσο το ευρύ κοινό όσο και τους 

δημοσίους  υπαλλήλους  να  κατανοήσουν  πώς  δικαιολογείται  η  παρουσία  των 

διαφόρων  παραγράφων  στα  σχέδια  νόμου  και  πώς  οι  προτεινόμενες 

συμπληρωματικές διατάξεις και διορθώσεις μπορούν να επηρεάσουν τον τελικό νόμο 

και το αντίκτυπό του. 

Web: http  ://  www  .  lexipation  .  eu  /  
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3 Η Ηλεκτρονική Συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
σήμερα: αποτίμηση της δράσης χρηματοδότησης

Στο κεφάλαιο αυτό επιχειρείται μία αποτίμηση της δράσης χρηματοδότησης 

της Ηλεκτρονικής Συμμετοχής και παρουσιάζονται κάποια συμπεράσματα. Άλλωστε 

η ίδια η δράση της ηλεκτρονικής συμμετοχής ανέπτυξε εργαλεία για την αξιολόγηση 

τόσο  των  εφαρμογών  που  αναπτύχθηκαν,  όσο  και  της  διάδοσης  αυτών  των 

εφαρμογών  και  της  αποδοχής  που  είχαν  από  τους  αναμενόμενους  χρήστες. 

Αναπτύχθηκε  λοιπόν  ένα  κατάλληλο  αναλυτικό  πλαίσιο  βάσει  του  οποίου  είναι 

δυνατή αξιολόγηση των αναπτυσσόμενων εφαρμογών, η διείσδυση της Ηλεκτρονικής 

Συμμετοχής, ενώ διατυπώνονται και προτάσεις βελτίωσης, βάσει της αξιολόγησης.

3.1 Το πλαίσιο αξιολόγησης

Το πλαίσιο αξιολόγησης καταρχήν επιχειρεί να εντοπίσει τις πιο σημαντικές 

παραμέτρους  της  Ηλεκτρονικής  Συμμετοχής  σε  Ευρωπαϊκό  επίπεδο,  κάνοντας 

διάκριση  μεταξύ  παραγόντων  που  εξαρτώνται  από  τους  άμεσα  ή  έμμεσα 

εμπλεκόμενους  των  πρωτοβουλιών  ηλεκτρονικής  συμμετοχής  και  σε  εξωγενείς 

παράγοντες.  Επιπλέον,  διαφοροποιεί  τους  άξονες  μιας  πρωτοβουλίας  ΗΣ  που 

καθορίζονται σαφώς από τις κυβερνητικές αρχές από τους άξονες που προκύπτουν 

στην πορεία από τις απαιτήσεις των πολιτών/ χρηστών της εφαρμογής. Χρησιμοποιεί 

μεθόδους αξιολόγησης της επίδρασης των πρωτοβουλιών ανάλογες με τις μεθόδους 

που χρησιμοποιεί  η  Ευρωπαϊκή επιτροπή,  συνεπώς κάνει  διαχωρισμό μεταξύ  των 

διαφόρων επιπέδων στόχων, στα οποία μία πρωτοβουλία ΗΣ μπορεί να συνεισφέρει.  

Πιο  συγκεκριμένα,  οι  στόχοι  χαμηλότερου  επιπέδου  είναι  τα  αποτελέσματα  των 

υλοποιημένων  έργων  που  χρηματοδοτήθηκαν,  είναι  άρρηκτα  συνδεδεμένοι  με  το 

έργο και συνήθως είναι άμεσα μετρήσιμοι και βραχυπρόθεσμοι. Οι στόχοι μεσαίου 

επιπέδου ουσιαστικά στοιχειοθετούνται  από τα αποτελέσματα της συμμετοχής  και 

αφορούν μία ευρύτερη ομάδα βασικών φορέων της πολιτικής σκηνής, ενώ οι στόχοι 

υψηλού  επιπέδου  αφορούν  το  αντίκτυπο  στην  κοινωνία  και  στους  τρόπους  που 

λειτουργεί και εν πολλοίς ορίζονται αναφορικά με τις αξίες που έχουν εντοπιστεί ως 

βασικές  στα  πλαίσια  της  Ευρωπαϊκής  διακυβέρνησης   (π.χ.  η  λεγόμενη  ποιότητα 

διαλόγου και  η ποιότητα πολιτικής  αντιπαράθεσης).  Τέλος,  το αναλυτικό μοντέλο 

αξιολόγησης  χρησιμοποιεί  και  την  έννοια  της  παρεμβατικής  λογικής,  η  οποία 
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προσδιορίζει τα είδη ενεργειών που πρέπει  να γίνουν για την επιτυχή έναρξη και 

διαχείριση μίας διαδικασίας συμμετοχής.

Το  μοντέλο  αξιολόγησης,  το  οποίο  δίνεται  στο  παρακάτω  σχήμα,  είναι 

περισσότερο εννοιολογικό, ώστε να μπορεί να προσαρμόζεται σε υπάρχοντα μοντέλα 

αξιολόγησης που αφορούν συγκεκριμένες και σαφώς ορισμένες περιπτώσεις. Αυτό 

είναι επιβεβλημένο, αφού δεδομένου του εύρους των εννοιών και των εφαρμογών της 

ηλεκτρονικής  συμμετοχής  είναι  σχεδόν  αδύνατη  η  κατάστρωση  μίας  σαφώς 

ορισμένης πλατφόρμας αξιολόγησης, στην οποία θα μπορέσουν να ενταχθούν όλα τα 

υπό  αξιολόγηση  έργα,  δράσεις  και  πρωτοβουλίες.  Χωρίς  να  γίνει  αναφορά  σε 

λεπτομέρειες, το παρόν πλαίσιο αξιολόγησης παρέχει την απαιτούμενη αυτή ευελιξία 

με τη χρήση πολλαπλών επιπέδων.
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Σχήμα 3.1: Το αναλυτικό πλαίσιο αξιολόγησης.

3.1.1 Οι πρώτες συστάσεις

Από  την  εμπειρική  χρήση  του  πλαισίου  αξιολόγησης  προέκυψαν  κάποιοι 

βασικές  συστάσεις  αναφορικά  με  την  αποτίμηση  της  επιρροής,  τόσο  προς 

κυβερνητικές αρχές, όσο και προς κάθε φορέα που χρησιμοποιεί συστήματα ΗΣ.
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• Οι στόχοι κάθε πρωτοβουλίας ΗΣ πρέπει να είναι απολύτως ξεκάθαροι, όπως και 

το πώς κάθε κομμάτι της διαδικασίας ΗΣ συνδέεται και εξυπηρετεί αυτούς τους 

στόχους.

• Οι υποθέσεις που γίνονται κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση μίας εφαρμογής 

ΗΣ επίσης πρέπει να είναι ξεκάθαρες, ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγηση του 

αντίκτυπού τους.

• Πριν  γίνει  η  αξιολόγηση  μίας  πρωτοβουλίας  ΗΣ  πρέπει  πρώτα  να  γίνουν 

απολύτων κατανοητοί οι εξωτερικοί παράγοντες και πώς αυτοί επηρεάζουν την 

πρωτοβουλία.

• Κατά  την  αξιολόγηση  πρέπει  να  αναζητηθούν  τρόποι  να  συμπεριληφθούν  σε 

αυτήν τυχόν καινούριες έννοιες που μπορεί να προκύψουν στην πορεία.

• Ιδιαίτερη  προσοχή  πρέπει  να  δοθεί  κατά  την  ενσωμάτωση  αποτελεσμάτων 

αξιολόγησης και δεδομένων από άλλες πρωτοβουλίες και μοντέλα ΗΣ και κυρίως 

το πόση σημασία θα τους αποδοθεί, ειδικά αν οι πηγές έχουν διαφορετικά επίπεδα 

εμπιστοσύνης.

• Στη  διαδικασία  επιλογής  τεχνολογιών  και  εργαλείων  είναι  απαραίτητη  η 

συμμετοχή  των  κυβερνητικών  αξιωματούχων,  αφού  η  ίδια  αυτή  επιλογή 

καθορίζει και το ρόλο τους.

3.2 Η αξιολόγηση

3.2.1 Προτάσεις  βελτίωσης  της  αποτελεσματικότητας  των 
πρωτοβουλιών ΗΣ

Έχοντας  υπόψη  τις  παραπάνω  προτάσεις  για  τη  διαδικασία  της  αξιολόγησης, 

προέκυψαν  οι  κατ’  αρχήν  μία  σειρά  από  προτάσεις  ώστε  οι  δράσεις  και  οι 

πρωτοβουλίες γύρω από την Ηλεκτρονική Συμμετοχή να γίνουν πιο αποτελεσματικές, 

αλλά και κάποια συμπεράσματα από τη μέχρι τώρα λειτουργία των υλοποιημένων 

συστημάτων, τα οποία και παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω.

• Η  παροχή  πολλαπλών  καναλιών  συμμετοχής  για  τις  διάφορες  ομάδες 

ενδιαφέροντος  γενικά  βοηθάει  στη  διαφοροποίηση  των  ομάδων  και  την 

διεύρυνση  του  φάσματος  απόψεων  που  εισάγονται  στις  διαδικασίες  λήψης 
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αποφάσεων.  Αυτό  είναι  απόλυτα  εναρμονισμένο  με  την  πάγια  πολιτική  της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης να «ακούει» όλους τους πολίτες και να επικοινωνεί μαζικά 

με όλους.

• Οι  ηλεκτρονικές  υπηρεσίες  πρέπει  να  συνεργάζονται  με  τις  μη  ηλεκτρονικές, 

αφού συμπληρώνουν η μία την άλλη. 

• Πριν γίνει δυνατή η εμπλοκή των πολιτών σε δημόσιες συζητήσεις σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο είναι απαραίτητη η καλλιέργεια του υποβάθρου, με την ενθάρρυνση των 

πολιτών  να  συμμετέχουν  (όχι  απαραίτητα  ηλεκτρονικά)  σε  εθνικές  «δημόσιες 

σφαίρες», με απώτερο στόχο τον συγκερασμό τους σε πανευρωπαϊκές δημόσιες 

σφαίρες όταν το θέμα προς συζήτηση αφορά το σύνολο της Ευρώπης.

• Οι πολίτες έχουν την τάση να απευθύνονται σε μέσα μαζικής ενημέρωσης για την 

έκφραση  των  παραπόνων  τους  και  συμμετέχουν  σε  διαδικασίες  ΗΣ  τοπικού 

επιπέδου, κυρίως για θέματα που έχουν άμεσο αντίκτυπο στη ζωή τους. Από την 

άλλη  μεριά,  οι  διαβουλεύσεις  σε  πανευρωπαϊκό  επίπεδο  έχουν  συνήθως 

προκαθορισμένη ατζέντα και δεν επηρεάζουν τόσο άμεσα τη ζωή των πολιτών. 

Συνεπώς,  δεν  είναι  απαραίτητο,  ακόμα και  αν υπάρχουν όλες  οι  τεχνολογικές 

υποδομές  και  οι  εφαρμογές,  να συμμετέχουν οι  πολίτες,  αφού πολύ συχνά δε 

δείχνουν ενδιαφέρον για θέματα που δεν τους αφορούν άμεσα. Συνεπώς, πριν να 

γίνει  η  γνωριμία  του  πολίτη  με  τα  μέσα  ΗΣ,  κρίνεται  ως  πολύ  σημαντική 

προτεραιότητα  να  αντιληφθούν  οι  Ευρωπαϊκές  αρχές  τα  προβλήματα  που 

ταλανίζουν  καθημερινά  τον  πολίτη  και  να  επινοήσουν  τρόπους  ενσωμάτωσης 

αυτών των θεμάτων στις διαδικασίες χάραξης πολιτικής. 

• Οι  διαδικασίες  πρέπει  οπωσδήποτε  να  είναι  ανοιχτές  και  διαφανείς  προς  τον 

πολίτη, με τη διευκρίνιση των όρων συμμετοχής τόσο των πολιτών όσο και των 

υπευθύνων να αποτελεί κεντρική προϋπόθεση. Η κατανόηση της διαδικασίας και 

τα αναμενόμενα αποτελέσματα πρέπει να είναι βασική επιδίωξη από την έναρξη 

της  διαδικασίας,  ώστε  να  μην  παρατηρείται  χάσμα  μεταξύ  του  πώς 

αντιλαμβάνονται  οι  πολίτες  τη  διαδικασία  και  το  τι  να  περιμένουν  ως 

αποτέλεσμα.

• Στα πλαίσια της ΗΣ πρέπει να εξερευνηθούν και οι δυνατότητες των «ζωντανών 

εργαστηρίων» και των υποδομών μαζικής καινοτομίας. Ήδη το πρώτο μπορεί να 
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επιτευχθεί με τη χρήση κοινωνικών δικτύων ή με κάθε άλλη υποδομή η οποία 

επιτρέπει να εγείρουν οι πολίτες θέματα προς διαβούλευση. Όπως περιγράφτηκε 

και  στο  προηγούμενο  κεφάλαιο,  η  σημασία  των  τεχνολογιών  εποπτικής 

απεικόνισης  των  απόψεων  είναι  πολύ  μεγάλη  και  πρέπει  να  δοθεί  ιδιαίτερη 

βαρύτητα.

• Πολύ  σημαντικό  ρόλο  παίζει  το  να  καταστήσουν  οι  αρχές  σαφές  στους 

συμμετέχοντες  πολίτες  σε  εφαρμογές  ΗΣ πώς  αξιολόγησαν  τα  σχόλια  και  τις 

απόψεις  που  κατέθεσαν  κατά  τη  διάρκεια  της  διαδικασίας  και  πώς  αυτές 

ενσωματώθηκαν στον τελικό νόμο που προέκυψε. 

• Είναι  απαραίτητη  η σύγκλιση εφαρμογών  που έχουν  κοινή  θεματική  ενότητα, 

αφού παρατηρείται  το  φαινόμενο  να μην υπάρχει  σύνδεση εφαρμογών ΗΣ με 

άλλες εφαρμογές με ανάλογο θεματικό περιεχόμενο, με αποτέλεσμα να μη γίνεται 

η βέλτιστη αξιοποίηση των απόψεων που κατατίθενται. 

3.2.2 Αποτίμηση της διάδοσης της ΗΣ

Στην  παράγραφο  αυτή  επιχειρείται  η  αποτίμηση  της  διάδοσης  της 

Ηλεκτρονικής  Συμμετοχής,  μέσω  της  αξιολόγησης  μίας  ευρείας  ομάδας 

υλοποιημένων  εφαρμογών.  Συγκεκριμένα,  αξιολογήθηκαν  257  εφαρμογές 

Ηλεκτρονικής Συμμετοχής από 22 χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσεκτικά 

επιλεγμένες ώστε να έχουν παγκόσμιο, ευρωπαϊκό, διακρατικό ή τοπικό ενδιαφέρον 

και να παρέχονται σε πολλές γλώσσες (34 για την ακρίβεια). Η μελέτη αξιολόγησης 

φανερώνει ότι υπάρχει σημαντικός αριθμός υλοποιημένων πρωτοβουλιών ΗΣ στην 

Ευρώπη, οι οποίες λειτουργούν και σε διαφορετικά επίπεδα (όπως αυτά αναφέρθηκαν 

παραπάνω)  και  παρέχουν  πληθώρα  υπηρεσιών  στους  εμπλεκόμενους  φορείς  και 

χρήστες.  Η  πλειοψηφία  τους  παρέχει  δυνατότητες  άμεσης  πληροφόρησης  και 

δημόσιου  διαλόγου  για  διάφορα  θέματα  ενώ  απευθύνονται  κυρίως  σε  τοπικές 

κοινωνίες ή το πολύ σε επίπεδο χώρας. 
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Σχήμα 3.2: Τα επίπεδα της Ηλεκτρονικής Συμμετοχής

Το σχήμα 3.2 απεικονίζει  τα διαφορετικά  επίπεδα ΗΣ. Είναι  φανερό ότι  η 

πλειοψηφία  των  δράσεων  που  μελετήθηκαν  αφορούν  τοπικό  επίπεδο  και  επίπεδο 

περιοχής, με μόλις περίπου το 4.7% των υλοποιημένων εφαρμογών ΗΣ να είναι σε 

παγκόσμιο  επίπεδο  ή  να  εκτείνεται  γενικά  εκτός  ΕΕ.  Το  επόμενο  σχήμα,  το  3.3 

παρουσιάζει τις θεματικές περιοχές των υλοποιημένων έργων ΗΣ.

Σχήμα 3.3: Θεματικές περιοχές έργων Ηλεκτρονικής Συμμετοχής

Είναι φανερό ότι οι περισσότερες εφαρμογές αφορούν παροχή πληροφοριών, όπως 

αναφέρθηκε και παραπάνω. Ένα σημείο άξιο σχολιασμού είναι το ότι οι εφαρμογές 

που προωθούν τη συνεργασία κυμαίνονται ακόμα σε χαμηλά ποσοστά, δείγμα του 

δύσκολου δρόμου που ακόμα έχει να διανύσει η Ηλεκτρονική Συμμετοχή, όχι μόνο 

σε  επίπεδο  έρευνας  και  ανάπτυξης,  αλλά  και  σε  επίπεδο  ενημέρωσης  και 
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ενθάρρυνσης του πολίτη να συμμετέχει.

Περνώντας  τώρα  στις  πρωτοβουλίες  και  εφαρμογές  ΗΣ  πανευρωπαϊκής 

εμβέλειας,  πολλές εφαρμογές έχουν πρόσφατα αναπτυχθεί, όχι μόνο από φορείς της 

ΕΕ,  αλλά  και  από  άλλους  ενδιαφερόμενους  φορείς/οργανισμούς.  Όπως  και  στις 

προηγούμενες εφαρμογές, και εδώ οι πλειοψηφία τους παρέχει δυνατότητες άμεσης 

πληροφόρησης και έναρξης δημόσιου διαλόγου για μία σειρά από σημαντικά θέματα 

που  αφορούν  συνολικά  την  Ευρώπη.  Δεδομένης  της  εμβέλειας  αυτών  των 

εφαρμογών, δεν είναι τυχαία η παροχή τους σε περισσότερες από μία γλώσσες, ώστε 

να είναι  προσβάσιμες από την πλειοψηφία των ευρωπαίων πολιτών.  Σημειώνουμε 

εδώ ότι οι γλώσσες που κυριαρχούν είναι η Αγγλική, η Γαλλική και η Γερμανική, και 

ότι οι εφαρμογές που έχουν αναπτυχθεί από φορείς της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

παρέχονται σε όλες τις επίσημες γλώσσες της, αν και, όπως είναι πολύ φυσιολογικό, 

δεν  χρησιμοποιούνται  όλες  το  ίδιο.  Σε  κάθε  περίπτωση,  προκειμένου  να  είναι 

διαθέσιμες οι εφαρμογές σε όλους τους πολίτες της ΕΕ, άρα και σε μεγαλύτερο σώμα 

χρηστών, είναι απαραίτητη η χρήση όλων των επίσημων γλωσσών. 

Σε  ό,τι  αφορά  τις  πρωτοβουλίες  ΗΣ  διεθνούς  εμβέλειας,  οι  περισσότερες 

έχουν  αναπτυχθεί  από  διεθνείς  μη-κυβερνητικούς  οργανισμούς  και  έχουν  ως 

βασικούς  στόχους  την  παροχή  πληροφόρησης,  εργαλείων  δημοσίου  διαλόγου  και 

διαβούλευσης,  αλλά και εργαλείων για την ηλεκτρονική συνεργασία των χρηστών 

των  εφαρμογών.  Συμπερασματικά,  είναι  φανερό  ότι  κάποια  είδη  δραστηριοτήτων 

είναι σαφώς πιο συνηθισμένα από άλλα, όπως φαίνεται καθαρά και στο σχήμα 3.4. 

Μάλιστα, φαίνεται  ότι  σε επίπεδα μεγαλύτερης εμβέλειας η παροχή πληροφοριών 

είναι  συνηθέστερη,  ενώ  σε  επίπεδα  πιο  περιορισμένης  εμβέλειας  οι  παροχή 

δυνατότητας δημοσίου διαλόγου εμφανίζεται συχνότερα. 
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Σχήμα 3.4: Θεματικές περιοχές εφαρμογών ΗΣ για κάθε επίπεδο

Μεγάλο  ενδιαφέρον  παρουσιάζουν  και  τα  στατιστικά  που  αφορούν  τα 

θεματικά αντικείμενα των εφαρμογών. Στις περισσότερες εφαρμογές ΗΣ λοιπόν, τα 

πιο κοινά  θεματικά αντικείμενα αποτελούν η επικοινωνία, η εγκληματικότητα και η 

δικαιοσύνη και η πολιτική. Επίσης πολλές εφαρμογές εστιάζουν στην ενθάρρυνση 

και ενεργοποίηση των πολιτών σε θέματα συμμετοχής. Ένα μάλλον αρνητικό σημείο 

είναι  ότι  καμία  εφαρμογή δεν έδωσε δυνατότητα λήψης αποφάσεων σε πολίτες  ή 

ομάδες πολιτών, κάτι που όμως κάλλιστα μπορεί να γίνει στο μέλλον. 

Ένα  ακόμα  ενδιαφέρον  στοιχείο  αφορά  τη  θέση  των  ατόμων  που 

συμμετέχουν.  Έχει  παρατηρηθεί  ότι  για  τις  διεθνής  δράσεις/πρωτοβουλίες  ΗΣ,  οι 

περισσότεροι χρήστες είναι οι απλοί πολίτες, ενώ αντίθετα σε τοπικές δράσεις και 

γενικότερα  δράσεις  περιορισμένης  εμβέλειας  οι  πολιτικοί  και  οι  κυβερνητικοί 

αξιωματούχοι  γενικότερα  δείχνουν  πολύ  πιο  ζωηρό  ενδιαφέρον  και  συμμετέχουν 

σαφώς περισσότερο. 

Από τεχνική άποψη, η συντριπτική πλειοψηφία των δράσεων χρησιμοποιεί ως 

κανάλι επικοινωνίας αποκλειστικά τους προσωπικούς υπολογιστές. Επιπλέον, είναι 

σημαντικό  να τονιστεί  ότι  όσο πιο  τοπικό και  περιορισμένης  εμβέλειας  είναι  ένα 

σύστημα  ΗΣ,  τόσο  πιο  προηγμένη  τεχνολογία  χρησιμοποιεί.  Αν  και  δεν  υπάρχει 

κάποιος προφανής λόγος γι αυτό, είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά ευρήματα της 

μελέτης.  Τέλος,  σε  ό,τι  αφορά  τα  συστήματα  ασφαλείας,  λόγω  της  φύσης  των 
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θεμάτων που πραγματεύτηκαν τα πιο περιορισμένα συστήματα ΗΣ, η ασφάλεια ήταν 

πολύ  ψηλά στη  λίστα  προτεραιότητας,  γι  αυτό  τα  συστήματα αυτά δεν  παρείχαν 

δυνατότητα  ψηφοφορίας.  Αντιθέτως,  οι  εφαρμογές  ΗΣ  μεσαίας  και  μεγάλης 

εμβέλειας  παρέχουν  και  αυτή  τη  δυνατότητα.  Το  γεγονός  αυτό  αποδίδεται  στην 

αμεσότητα  με  την  οποία  οι  δημόσιες  συζητήσεις  επηρεάζουν  τις  αποφάσεις  στα 

τοπικά συστήματα,  σε αντίθεση με τα συστήματα ευρείας  κλίμακας,  όπου δίνεται 

περισσότερη  έμφαση  στον  συγκερασμό  και  τη  σύνθεση  των  απόψεων  που 

κατατίθενται, για την διαπίστωση των προθέσεων/διαθέσεων της κοινής γνώμης. 

Όπως  είναι  αναμενόμενο,  η  διαδικασία  αξιολόγησης  προσπάθησε  και  να 

εντοπίσει  και  τα  προβλήματα που προέκυψαν  κατά την ανάπτυξη  και  χρήση των 

εφαρμογών  ΗΣ.  Μία  κοινή  διαπίστωση  των  υπευθύνων  για  την  ανάπτυξη  και 

λειτουργία των εφαρμογών ΗΣ ήταν ότι η βάση χρηστών ήταν ικανοποιητικά μεγάλη, 

αλλά όλοι τους έμειναν με την αίσθηση ότι θα μπορούσαν να προσελκύσουν ακόμα 

περισσότερο κόσμο να συμμετέχει. Σε αντίθεση όμως με τους πολίτες, η συμμετοχή 

από  μέρους  των  κυβερνητικών  αξιωματούχων  και  των  δημοσίων  υπαλλήλων δεν 

κρίθηκε  ικανοποιητική.  Παράλληλα  με  την  απουσία  των  αξιωματούχων  υπήρξε 

έντονη «διαμαρτυρία» των χρηστών ότι δεν είχαν κάποιο απτό στοιχείο στα χέρια 

τους  ότι  η  άποψή  τους  όντως  εκτιμήθηκε  και  επηρέασε  την  κατάστρωση  του 

νομοσχεδίου και με ποιον τρόπο. 

Άλλη  μία  έλλειψη  των  συστημάτων  ΗΣ  που  αναπτύχθηκαν  ήταν  η 

αξιολόγηση  της  λειτουργίας  τους  από  τους  ίδιους  τους  χρήστες  με  χρήση 

ερωτηματολογίων.  Ακόμα  πρέπει  να  σημειωθεί  ότι  παρατηρήθηκαν  αρκετές 

περιπτώσεις κατά τις οποίες μόνο πολύ εξειδικευμένοι χρήστες σε νομικά κείμενα 

ήταν σε θέση να παρακολουθήσουν τις διαδικασίες και να συμμετέχουν ενεργά σε 

αυτές. Άλλο ένα πρόβλημα που παρατηρήθηκε και το οποίο είναι συνδεδεμένο με το 

τελευταίο είναι η γενικότερη απαίτηση εξειδικευμένης γνώσης χειρισμού ανάλογων 

υπηρεσιών, αφού αποδείχτηκε ότι αρκετές από αυτές δεν ήταν καθόλου φιλικές προς 

το χρήστη. Παρ’ όλα όμως τα προβλήματα που παρατηρήθηκαν, οι γενική αίσθηση 

ήταν  ότι  τα  έργα  πήγαν  πολύ  καλά,  έδωσαν  αρκετά  ικανοποιητικούς  δείκτες 

αποτελεσμάτων και κυρίως, όλοι οι υπεύθυνοι των έργων εκδήλωσαν την επιθυμία 

τους οι δράσεις να συνεχιστούν.
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Συνολικά,  μετά  από  την  εκτενή  μελέτη  των  υλοποιημένων  συστημάτων 

διατυπώθηκαν οι ακόλουθες προτάσεις – υποδείξεις:

• Οι φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να δείξουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για 

την Ηλεκτρονική Συμμετοχή και να αποτελέσουν οι ίδιοι το παράδειγμα για να 

ακολουθήσουν οι πολίτες.

• Κάθε  σύστημα  Ηλεκτρονικής  Συμμετοχής  που  αναπτύσσεται  επιβάλλεται  να 

εξοπλίζεται  με  ένα  αναλυτικό  και  προσεκτικά  σχεδιασμένο  σύστημα 

αξιολόγησης, το οποίο και θα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της λειτουργίας του 

συστήματος  ΗΣ.  Το  ιδεατό  θα  ήταν  να  χαραχθεί  και  να  εφαρμοστεί  κοινή 

στρατηγική αξιολόγησης όλων των δράσεων/πρωτοβουλιών ΗΣ που υλοποιούνται 

από φορείς της ΕΕ, ώστε να καταστεί δυνατή η σύγκριση της λειτουργίας τους 

και η εξαγωγή ολοκληρωμένων συμπερασμάτων. 

• Η  ΕΕ  καλό  θα  είναι  να  δημιουργήσει  μία  κοινή  πύλη,  ένα  κεντρικό  σημείο 

εισόδου  για  όλες  τις  πρωτοβουλίες  και  εφαρμογές  ΗΣ,  ώστε  να  είναι  σαφώς 

απλούστερο για τον πολίτη να επιλέξει την εφαρμογή που τον αφορά, αλλά και να 

μπορεί να ενημερώνεται συνολικά για τις δράσεις που τρέχουν ανά πάσα στιγμή.

• Και  πάλι  τονίζεται  η  σημασία  του  να  υπάρχουν  ξεκάθαρες  και  κατανοητές 

πολιτικές,  ώστε  να  γίνονται  άμεσα  αντιληπτές  από  τους  χρήστες  της  κάθε 

εφαρμογής.

• Η ΕΕ καλό θα είναι να επιχειρήσει τη σύνθεση ηλεκτρονικών μεθόδων με τις μη 

ηλεκτρονικές, κάτι που επίσης αναφέρθηκε νωρίτερα.

• Οι τεχνολογικές υποδομές είναι δυναμικές: αλλάζουν και εξελίσσονται διαρκώς 

και  επιβάλλεται  για  την  ΕΕ  να  παρακολουθεί  τις  εξελίξεις  και  να  υιοθετεί 

ανάλογα τις νέες τάσεις στις εφαρμογές ΗΣ.

• Η χρηματοδότηση της ανάπτυξης τεχνολογιών εννοιολογικής επεξεργασίας και 

εποπτικής απεικόνισης των δεδομένων που συλλέγονται σε καμία περίπτωση δεν 

πρέπει να υποτιμηθεί.
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4 Παραδείγματα  υλοποιημένων  συστημάτων 
Ηλεκτρονικής Συμμετοχής

Στο  κεφάλαιο  αυτό  παρουσιάζονται  κάποια  χαρακτηριστικά  παραδείγματα 

υλοποιημένων  συστημάτων  Ηλεκτρονικής  Συμμετοχής,  τα  οποία  στην  ουσία 

συμπληρώνουν  τις  συνοπτικές  περιγραφές  των  χρηματοδοτούμενων  έργων  που 

παρουσιάστηκαν στο κεφάλαιο 2. 

Το πρώτο σύστημα που παρουσιάζεται είναι του δήμου της πόλης του Bristol. 

Η Αγγλική πόλη Μπρίστολ πρωτοπορεί σε θέματα Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας και 

μέσα  από  την  ιστοσελίδα  της  www.bristol.gov.uk   προσφέρει  πληθώρα 

μεθόδων/τρόπων Ηλεκτρονικής συμμετοχής, όπως ηλεκτρονικά αιτήματα (online e-

petition),  φόρουμ (discussion forum),  σώμα «τυχαίων»  πολιτών  (citizen panels). 

Ακολουθεί η ιστοσελίδα του δημοτικού συμβουλίου για την συλλογή ηλεκτρονικών 

αιτημάτων (http://www.bristol.gov.uk/epetition).

Εικόνα 4.1:  Η ιστοσελίδα της  πόλης Bristol για την συλλογή αιτημάτων στις 27.4.07.
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Ένα άλλο  ενδεικτικό  παράδειγμα  Ηλεκτρονικής  Συμμετοχής  είναι  το  έργο 

«Your Norfolk Your Say» (http://www.yournorfolkyoursay.org/yournorfolkyoursay/). 

Ξεχωρίζει το εργαλείο «σώμα πολιτών» (Norfolk Citizens' Panel) που το αποτελούν 

πάνω  από  7000  κάτοικοι  της  περιοχής  Νόρφλοκ 

(http://www.norfolkcitizenspanel.org/).

Εικόνα 4.2:  Η citizens’ panel ιστοσελίδα της  περιοχής Norfolk στις 27.4.07.

Σημαντική  πηγή  πληροφόρησης  για  τα  θέματα  Ηλεκτρονικής  Συμμετοχής 

αποτελεί ο ιστοχώρος  PEP-NET (www  .  pep  -  net  .  eu  ), ο οποίος λειτουργεί ως σημείο 

συγκέντρωσης   και  διανομής  πληροφοριών  και  έχει  ως  στόχο  τη  διάδοση  της 

Ηλεκτρονικής  Συμμετοχής,  όχι  μόνο  ως  έννοιας  και  τρόπου  άσκησης  των 

δημοκρατικών μας δικαιωμάτων, αλλά και ως τεχνολογίας. 

Το δίκτυο  pep-net απαρτίζεται από ειδικούς, ερευνητές, χρήστες, δημόσιους 

οργανισμούς και οργανισμούς πολιτών και έχει δημιουργήσει ένα  blog αφιερωμένη 

στην ΗΣ και πώς αυτή είναι υλοποιείται κατά τόπους ανά την Ευρώπη. Μέσα από το 

pep-net παρουσιάζεται και το πώς οι τεχνολογίες υποδομής (π.χ. Web 2.0, Web 3.0, 

Facebook,  Twitter,  YouTube κλπ.)  μπορούν  να  εφαρμοστούν  σε  συστήματα 

Ηλεκτρονικής Συμμετοχής.
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Επιστρέφοντας  στα  παραδείγματα,  στη  χώρα μας  αναπτύχθηκε  το  www  .  e  -  

pnyka  .  gr  , το οποίο είναι ένα σύστημα Ηλεκτρονικής Συμμετοχής που αναπτύχθηκε με 

ιδιωτική πρωτοβουλία τεσσάρων πολιτών και ξεκίνησε το Μάρτιο του 2008. Δίνει 

στους  χρήστες  τη  δυνατότητα  να  υποβάλλουν  άρθρα,  να  σχολιάσουν  υπάρχοντα 

άρθρα  και  να  συμμετέχουν  σε  διαδικασίες  ψηφοφορίας.  Στόχος  του  συστήματος 

αυτού είναι η δημιουργία ομάδων εργασίας για τη μελέτη θεμάτων που απασχολούν 

τους πολίτες και την εξαγωγή γραπτών συμπερασμάτων και προτάσεων. Ένα ιδιάζων 

χαρακτηριστικό του συστήματος αυτού είναι το ότι επιτρέπει το σχολιασμό άρθρων 

με  ψευδώνυμο,  άλλα  επιβάλλει  την  κατάθεση  των  προσωπικών  στοιχείων 

προκειμένου  να  γίνει  υποβολή  άρθρου,  συμβάλλοντας  έτσι  στην  αξιόπιστη 

δημοσίευση άρθρων. Η σελίδα του συστήματος φαίνεται στο επόμενο σχήμα.

Σχήμα 4.3: Το σύστημα ΗΣ e-pnyka.gr

Πρωτοπόρος  δημόσιος  φορέας  στα  συστήματα  ΗΣ  (και  σε  ψηφιακές  υποδομές 

γενικότερα) υπήρξε ο Δήμος Τρικάλων, ο οποίος έφτιαξε το σύστημα ΗΣ e-διάλογος. 

Το  σύστημα,  που  υπάρχει  από  το  2007,  έχει  ως  στόχο  την  ενθάρρυνση  της 

συμμετοχής των δημοτών στη χάραξη των δημοτικών πολιτικών. Τα εργαλεία που 

παρέχει είναι 

• Σύστημα ηλεκτρονικών δημοσκοπήσεων κατά τις οποίες ο Δήμος εγείρει θέματα 

που αφορούν τους πολίτες και ζητά τη γνώμη τους.
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• Σύστημα ηλεκτρονικής  συλλογής υπογραφών και  ηλεκτρονικών  αιτημάτων (e-

petition), με στόχο ο Δήμος να ενημερώνεται για θέματα που απασχολούν τους 

πολίτες. 

• Forum συζητήσεων, και ένα πλήρως λειτουργικό σύστημα δημοσίου διαλόγου, 

κατά το οποίο η διαβούλευση γίνεται σε διακριτά βήματα ορισμένου χρόνου.

• Τέλος  το  σύστημα  αυτό  παρέχει  και  τη  δυνατότητα  οι  πολίτες  να 

παρακολουθήσουν  και  να  συμμετέχουν  στις  συνεδριάσεις  του  δημοτικού 

συμβουλίου με χρήση καμερών και του διαδικτύου.

Σε κάθε βήμα του συστήματος οι απόψεις τεκμηριώνονται και οργανώνονται με 

στόχο να είναι εύκολη και γρήγορη η αναζήτησή τους. 

Το τελευταίο παράδειγμα που παρατίθεται είναι το σύστημα  Debate Europe, το 

οποίο έχει αναπτυχθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ουσιαστικά αποτελεί το 

κεντρικό  forum συζητήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα θέματα πάνω στα 

οποία  προκρίνει  το  διάλογο  είναι  οι  κλιματικές  αλλαγές  και  η  ενέργεια,  οι 

Ευρωεκλογές  και  το μέλλον της Ευρώπης,  και μία θεματική ενότητα με τίτλο 

«διάφορα»,  στην  οποία  συζητούνται  τα  λοιπά  θέματα.  Το  σύστημα  αυτό  ΗΣ 

παρέχει  τα  απαραίτητα  εργαλεία  για  την  ενεργή  συμμετοχή  των  πολιτών  στη 

λήψη αποφάσεων  για  αυτά  τα  πολύ  σημαντικά  ζητήματα,  δηλαδή  δημιουργία 

ομάδων εργασίας  και  εργαλεία  ηλεκτρονικής  συνεργασίας,  εργαλεία  δημόσιας 

διαβούλευσης  και  σύστημα  ηλεκτρονικών  ψηφοφοριών.  Το  σύστημα  είναι 

διαθέσιμο σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ και απεικονίζεται στο σχήμα 4.4.
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Σχήμα 4.4: Το σύστημα Debate Europe

Όλα τα συστήματα ηλεκτρονικής συμμετοχής είναι περασμένα σε μία εκτενή βάση 

δεδομένων  που  είναι  προσβάσιμη  μεσω  του  ιστοχώρου  www  .  european  -  

eparticipation  .  eu  .
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5 Συμπεράσματα
Στην εργασία  αυτή  παρουσιάστηκε  και  περιγράφτηκε  η  έννοια  της  Ηλεκτρονικής 

Συμμετοχής,  ενώ  τονίστηκε  η  ιδιαίτερη  σημασία  της  στην  ισχυροποίηση  των 

Δημοκρατικών Θεσμών, μέσω της ουσιαστικής και άμεσης συμμετοχής των πολιτών 

στις  διαδικασίες  λήψης  αποφάσεων,  κατάστρωσης  νομοσχεδίων  και  χάραξης 

πολιτικών.  Έγινε ιδιαίτερα εκτενής αναφορά στη σημασία που δίνει η Ευρωπαϊκή 

Ένωση  στη  διάδοση  της  Ηλεκτρονικής  Συμμετοχής  και  παρουσιάστηκαν  οι 

υποστηρικτικές  της  προσπάθειες  προς  την  κατεύθυνση  αυτή.  Η  εργασία 

ολοκληρώθηκε  με  την  παρουσίαση  κάποιων  χαρακτηριστικών  παραδειγμάτων 

υλοποιημένων συστημάτων Ηλεκτρονικής Συμμετοχής.

Εν  κατακλείδι,  η  Ηλεκτρονική  Συμμετοχή  είναι  μία  πολύ  βασική  δράση  για  τη 

γεφύρωση  του  χάσματος  που  έχει  δημιουργηθεί  μεταξύ  των  πολιτών  και  των 

πολιτικών και την ουσιαστική μείωση, αν όχι εξάλειψη, της αποχής των πολιτών από 

τα  κοινά.  Η  δράση  είναι  αρκετά  καινούρια,  με  αποτέλεσμα  τα  μέχρι  τώρα 

αποτελέσματα να μην είναι ιδανικά, αλλά είναι σαφώς πολύ ενθαρρυντικά, ενώ είναι 

σαφές  το  ζωηρό  ενδιαφέρον  των  εμπλεκόμενων  φορέων  και  των  πολιτών  να 

συνεχιστεί η δράση.
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