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Επιτελική Σύνοψη  

Η ανάπτυξη των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και 

ειδικότερα του ∆ιαδικτύου δίνει τη δυνατότητα στους ΟΤΑ α΄ βαθμού να 

αξιοποιήσουν τις τεχνολογίες αυτές και να αναπτύξουν, στα πλαίσια της 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ένα εναλλακτικό ηλεκτρονικό κανάλι 

πληροφόρησης, παροχής υπηρεσιών και ενθάρρυνσης της συμμετοχής, πολιτών 

και επιχειρήσεων, στα τοπικά δρώμενα. Η παρουσία των ΟΤΑ α΄ βαθμού στο 

∆ιαδίκτυο μέσω των επίσημων δικτυακών τους τόπων αποτελεί το αντικείμενο της 

μελέτης. Ο κύριος στόχος της εργασίας είναι η χαρτογράφηση της ηλεκτρονικής 

ετοιμότητας των ΟΤΑ α΄ βαθμού και η αποτύπωση της προόδου που έχει 

συντελεστεί κατά τα έτη 2006 - 2009. Η αξιολόγηση των δικτυακών τόπων 

πραγματοποιήθηκε μέσω ερωτηματολογίου κλειστού τύπου. Η πρώτη αξιολόγηση 

έλαβε χώρα το ∆εκέμβριο του 2006, ενώ η δεύτερη το ∆εκέμβριο του 2009. Οι 

βασικές κατηγορίες του ερωτηματολογίου καταγράφουν το περιεχόμενο των 

δικτυακών τόπων σε πληροφορίες και ηλεκτρονικές υπηρεσίες, τη δυνατότητα 

ηλεκτρονικής συμμετοχής των πολιτών, καθώς και την εκτίμηση της 

λειτουργικότητας των δικτυακών τόπων, προσεγγίζοντας θέματα 

προσβασιμότητας, χρηστικότητας, ασφάλειας και προστασίας της ιδιωτικής ζωής 

των χρηστών. Για τις ανάγκες της έρευνας αξιολογήθηκαν οι δικτυακοί τόποι των 

∆ήμων: Αθηναίων, Βόλου, Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Καβάλας, 

Κερκυραίων, Κοζάνης, Κορίνθου, Λαρίσης και Πατρών. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας οι ΟΤΑ α΄βαθμού του δείγματος 

έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο μεταξύ των ετών 2006-2009 σε όλες τις 

κατηγορίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που η έρευνα έχει προσεγγίσει. 

Ειδικότερα στην κατηγορία της πληροφόρησης, στις μετρήσεις του 2009 οι 

δικτυακοί τόποι των ∆ήμων περιλαμβάνουν αναφορές για τη συντριπτική 

πλειοψηφία των αρμοδιοτήτων τους, ενώ η πληροφόρηση που παρέχεται για την 

οργάνωση, την εσωτερική λειτουργία, τη διάρθρωση τους παραμένει σε υψηλό 

επίπεδο, καθώς ήδη από το 2006 οι φορείς είχαν ήδη καλύψει ικανοποιητικά τους 

τομείς αυτούς. Η ενημέρωση που παρέχεται σχετικά με ειδήσεις και εκδηλώσεις 

τοπικού ενδιαφέροντος μπορεί να χαρακτηριστεί πλήρης, καθώς έχει αυξηθεί τόσο 

η ποσότητα και το εύρος του περιεχομένου, όσο και η συχνότητα με την οποία 

ενημερώνονται πλέον οι δικτυακοί τόποι.  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των μετρήσεων του 2009 και στην 

κατηγορία «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες» οι ∆ήμοι στο σύνολό τους παρέχουν 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες πρώτου επιπέδου, «Πληροφοριακές Υπηρεσίες», σύμφωνα 
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με το πρότυπο κατηγοριοποίησης που έχει υιοθετηθεί. Το μικρότερο ποσοστό των 

∆ήμων καταλαμβάνει το δεύτερο επίπεδο κατηγοριοποίησης ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών, «Επικοινωνιακές Υπηρεσίες», και το τρίτο επίπεδο, «∆ιαδραστικές 

Υπηρεσίες», ενώ η πλειoψηφία του δείγματος προσεγγίζει το τέταρτο και τελευταίο 

επίπεδο, «Συναλλακτικές Υπηρεσίες».  Να σημειωθεί ότι με βάση τα αποτελέσματα 

των μετρήσεων του 2006 οι υψηλότερες επιδόσεις των ∆ήμων του δείγματος 

κατατάσσονταν στο δεύτερο επίπεδο κατηγοριοποίησης ηλεκτρονικών υπηρεσιών, 

ενώ υπήρχαν δικτυακοί τόποι ∆ήμων όπου δεν καταγράφηκε καμμία παρουσία 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών.  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των μετρήσεων του 2009 και στην 

κατηγορία «Ηλεκτρονική Συμμετοχή» οι ∆ήμοι στο σύνολό τους, με εξαίρεση των 

∆ήμο Ιωαννίνων, καταλαμβάνουν το πρώτο επίπεδο κατηγοριοποίησης 

ηλεκτρονικής συμμετοχής που έχει υιοθετηθεί, «Ηλεκτρονική Πληροφόρηση», ενώ 

οι μισοί σχεδόν ∆ήμοι του δείγματος καταλαμβάνουν το δεύτερο επίπεδο 

κατηγοριοποίησης της ηλεκτρονικής συμμετοχής, «Ηλεκτρονική ∆ιαβούλευση». Να 

σημειωθεί ότι με βάση τα αποτελέσματα των μετρήσεων του 2006 το μεγαλύτερο 

ποσοστό των ∆ήμων δεν περιελάμβανε καμμία δυνατότητα ηλεκτρονικής 

συμμετοχής των πολιτών, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό μόλις προσέγγιζε το πρώτο 

επίπεδο.  

Γενικότερα όπως καταγράφεται στα αποτελέσματα και των δύο μετρήσεων 

το επίπεδο ανάπτυξης της ηλεκτρονικής συμμετοχής υπολείπεται του επιπέδου 

ανάπτυξης ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Το γεγονός αυτό μπορεί να ερμηνευθεί ότι 

αποτελεί μεγαλύτερη προτεραιότητα για τις διοικήσεις των ∆ήμων η παροχή 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε σχέση με την ενθάρρυνση της ηλεκτρονικής 

συμμετοχής των πολιτών στα τοπικά δρώμενα.  

Σε ό,τι αναφέρεται σε θέματα χρηστικότητας, οι δικτυακοί τόποι 

εμφανίζονται καλύτερα δομημένοι, παρέχοντας αξιόπιστες επιλογές πλοήγησης και 

αναζήτησης. Επίσης από τα αποτελέσματα των μετρήσεων του 2009 προκύπτει ότι 

αντιμετωπίζονται πληρέστερα θέματα όπως η συμβατότητα διαφορετικών 

φυλλομετρητών με το δικτυάκο τόπο και η συμμόρφωσή τους το πρότυπο 

προσβασιμότητας WCAG1. Επίσης στην πλειοψηφία των δικτυακών τόπων των 

∆ήμων περιλαμβάνεται «∆ήλωση ιδιωτικότητας και ασφάλειας», γεγονός που 

υποδηλώνει ότι έχει γίνει κατανοητό από τους ∆ήμους ότι αποτελεί αναγκαιότητα η 

εμφάνιση «∆ήλωσης ιδιωτικότητας και ασφάλειας» ειδικά στις περιπτώσεις όπου 

ζητούνται προσωπικά στοιχεία του χρήστη.  

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης ελήφθησαν συγκεκριμένες υποθέσεις, οι 

οποίες περιορίζουν το εύρος και την ανάλυση των αποτελεσμάτων. Καταγράφηκε η 

εμφάνιση και σε μικρό βαθμό η ποιότητα του περιεχομένου σε πληροφορίες. 
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Επίσης, ενώ καταγράφηκαν πληροφορίες, έγγραφα και ηλεκτρονικές υπηρεσίες 

που παρέχονται σε όλο το εύρος αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ α΄βαθμού, δεν 

σημειώθηκε η συνεισφορά κάθε τμήματος/υπηρεσίας ξεχωριστά. Κατά τη 

διαδικασία αξιολόγησης δεν υπήρχε δυνατότητα εγγραφής και ανάκτησης κωδικού 

πρόσβασης για την είσοδο στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχουν οι ΟΤΑ 

α΄βαθμού με αποτέλεσμα η απάντηση των ερωτήσεων να βασιστεί στις αναφορές 

των ΟΤΑ α΄βαθμού για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχουν. 

Ολοκληρώνοντας ο περιορισμός του δείγματος κατά τη δεύτερη αξιολόγηση δεν 

μπορεί να δώσει αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα για όλους τους ∆ήμους της 

χώρας. Σε μελλοντικές έρευνες είναι απαραίτητο να ενσωματωθεί στη διαδικασία 

αξιολόγησης η συνεισφορά κάθε τμήματος/υπηρεσίας στην εφαρμογή της 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, καταγράφοντας ξεχωριστά τις πληροφορίες, τις 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες και τις δυαντότητες ηλεκτρονικής συμμετοχής που το κάθε 

τμήμα προσφέρει. Ειδικότερα για την αξιολόγηση του επιπέδου ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών, ο αξιολογητής πρέπει να έχει πλήρη πρόσβαση στο πληροφοριακό 

σύστημα του φορέα, με «όνομα» και «κωδικό» χρήστη, για να καταστεί δυνατή η 

εξακρίβωση της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για την έκδοση πιστοποιητικών 

και της ηλεκτρονικής ολοκλήρωσης των υπηρεσιών. 
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1. Εισαγωγή 

1.1. Περιγραφή του προβλήματος 
 

Οι ∆ήμοι από την ίδρυσή τους έρχονται σε επαφή με τους ενδιαφερόμενους 

πολίτες και τις επιχειρήσεις με παραδοσιακούς τρόπους επικοινωνίας, όπως είναι η 

αυτοπρόσωπη παρουσία στα γραφεία των τμημάτων/υπηρεσιών, η τηλεφωνία και 

το απλό ταχυδρομείο. Η ανάπτυξη των Τεχνολογιών Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και ειδικότερα του ∆ιαδικτύου δίνει τη δυνατότητα στους 

Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α΄ βαθμού να αξιοποιήσουν τις 

τεχνολογίες αυτές και να αναπτύξουν, στα πλαίσια της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης, ένα εναλλακτικό ηλεκτρονικό κανάλι πληροφόρησης, παροχής 

υπηρεσιών και ενθάρρυνσης της συμμετοχής, πολιτών και επιχειρήσεων, στα 

τοπικά δρώμενα. Είναι σημαντικό να προσδιοριστεί ο τρόπος με τον οποίο οι ΟΤΑ 

α΄ βαθμού αντιλαμβάνονται τη χρήση του ∆ιαδικτύου και ο βαθμός κατά τον οποίο 

έχουν επιτύχει την ανάπτυξη ενός τέτοιου εναλλακτικού ηλεκτρονικού καναλιού. 

 

1.2. Αντικείμενο της μελέτης 
 

Οι ∆ήμοι κατά την τελευταία δεκαετία έχουν πραγματοποιήσει τα πρώτα 

βήματα στον ψηφιακό χώρο με την ανάπτυξη ιστοσελίδων. Αρχικά οι ιστοσελίδες 

αυτές περιελάμβαναν βασικές πληροφορίες σχετικά με το φορέα, χωρίς να 

προσφέρεται καμμία δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας με τους χρήστες. 

Βαθμιαία οι ιστοσελίδες αυτές εμπλουτίστηκαν με περιεχόμενο και με πρόσθετες 

δυνατότητες επικοινωνίας και διάδρασης με τους χρήστες, όπως είναι η παροχή 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών και η ηλεκτρονική συμμετοχή, πολιτών και 

επιχειρήσεων, στα τοπικά δρώμενα. Η παρουσία των ΟΤΑ α΄ βαθμού στο ∆ιαδίκτυο 

μέσω των επίσημων δικτυακών τους τόπων αποτελεί το αντικείμενο της μελέτης. Η 

αξιολόγηση περιλαμβάνει αποκλειστικά υπηρεσίες, με την ευρεία έννοια του όρου, 

που ανήκουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ α΄ βαθμού και δεν προσεγγίζει 

υπηρεσίες που παρέχονται από φορείς της Κεντρικής και Περιφερειακής ∆ιοίκησης, 

καθώς και από τους ΟΤΑ β΄ βαθμού. Αξιολογήθηκε αποκλειστικά το περιεχόμενο 

που παρέχεται μέσω των δικτυακών τόπων και που απευθύνεται σε ιδιώτες, 

κατοίκους ή επισκέπτες, και επιχειρήσεις∙ δεν αξιολογήθηκε περιεχόμενο που 

απευθύνεται σε Φορείς και Υπηρεσίες του ∆ημόσιου ή ευρύτερου ∆ημόσιου Τομέα 

ή προς τους υπαλλήλους των ΟΤΑ α΄βαθμού. Η καταγραφή των προσφερόμενων 
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υπηρεσιών πραγματοποιείται για τους ΟΤΑ α΄βαθμού ως σύνολο και όχι για κάθε 

τμήμα ή επιχείρησή του ∆ήμου ξεχωριστά.  

 

1.3. Στόχοι της εργασίας 
 

Σκοπός της μελέτης είναι η χαρτογράφηση της ηλεκτρονικής ετοιμότητας 

των ΟΤΑ α΄ βαθμού και η αποτύπωση της προόδου που έχει συντελεστεί κατά τα 

έτη 2006 - 2009. Η έννοια της χαρτογράφησης της ηλεκτρονικής ετοιμότητας 

αναφέρεται στην αντιστοιχία των υπηρεσιών, με την ευρεία έννοια του όρου, που 

προσφέρουν οι ΟΤΑ α΄ βαθμού, μεταξύ του παραδοσιακού καναλιού της 

αυτοπρόσωπης παρουσίας και του ∆ιαδικτύου ως εναλλακτικού ηλεκτρονικού 

καναλιού παροχής υπηρεσιών. Η αξιολόγηση των δικτυακών τόπων 

πραγματοποιήθηκε μέσω ερωτηματολογίου κλειστού τύπου με τις εξής βασικές 

κατηγορίες κριτηρίων: 

• Το περιεχόμενο των δικτυακών τόπων σε πληροφορίες. 

• Το περιεχόμενο των δικτυακών τόπων σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες. 

• Η δυνατότητα ηλεκτρονικής συμμετοχής των πολιτών μέσω των δικτυακών 

τόπων. 

• Η εκτίμηση της λειτουργικότητας των δικτυακών τόπων.  

 

Η πρώτη αξιολόγηση έλαβε χώρα το ∆εκέμβριο του 2006, ενώ η δεύτερη το 

∆εκέμβριο του 2009. Με τις δύο αυτές μετρήσεις δίνεται η δυνατότητα να 

συγκριθεί σε βάθος χρόνου η παρουσία των ΟΤΑ α΄ βαθμού στο ∆ιαδίκτυο και να  

αποτυπωθεί η πρόοδος που έχει σημειωθεί τόσο στο περιεχόμενο που διατίθεται 

μέσω των δικτυακών τόπων όσο στη γενικότερη λειτουργία των ιστοσελίδων των 

ΟΤΑ α΄ βαθμού. Για τις ανάγκες της έρευνας  αξιολογήθηκαν οι επίσημοι δικτυακοί 

τόποι 11 ∆ήμων της χώρας: Αθηναίων, Βόλου, Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης, 

Ιωαννίνων, Καβάλας, Κερκυραίων, Κοζάνης, Κορίνθου, Λαρίσης και Πατρών.  

 

Το περιεχόμενο των δικτυακών τόπων σε πληροφορίες 

Σκοπός της έρευνας είναι να καταγράψει κατά πόσο οι επίσημες ιστοσελίδες 

των φορέων παρέχουν άμεση πληροφόρηση, ώστε σε τοπικό επίπεδο να 

αποτελέσουν διαδικτυακή πύλη για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της περιοχής 

ευθύνης τους. Πληροφόρηση σχετική με την οργάνωση, τη λειτουργία και τη 

διοικητική διάρθρωση του φορέα, τις αρμοδιότητες και τους στόχους του, καθώς 

επίσης και για θέματα ευρύτερου οικονομικού, κοινωνικού και πολιτιστικού 

ενδιαφέροντος.  
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Το περιεχόμενο των δικτυακών τόπων σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες 

Στο σημείο αυτό καταγράφονται οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που προσφέρουν οι 

ΟΤΑ α΄βαθμού. Η διερεύνηση και η καταγραφή του επιπέδου ανάπτυξης των 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών, πραγματοποιείται σύμφωνα με την ακόλουθη 

κατηγοριοποίηση επιπέδου υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπηρεσιών που προτείνει η 

Ευρωπαϊκή Κοινότητα [1]: 

• Επίπεδο 1: Πληροφοριακές υπηρεσίες. Στο επίπεδο αυτό περιλαμβάνονται 

βασικές πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται από 

το φορέα. 

• Επίπεδο 2: Επικοινωνιακές υπηρεσίες. Στο επίπεδο αυτό περιλαμβάνονται 

πρόσθετες δυνατότητες, όπως η ανάκτηση των αιτήσεων που απαιτούνται σε 

μορφή ηλεκτρονικού αρχείου. 

• Επίπεδο 3: ∆ιαδραστικές υπηρεσίες. Στο επίπεδο αυτό δίνεται η δυνατότητα 

ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης του προς το αρμόδιο τμήμα.  

• Επίπεδο 4: Συναλλακτικές υπηρεσίες. Στο επίπεδο αυτό περιλαμβάνονται οι 

υπηρεσίες, των οποίων η ολοκλήρωση της υλοποίησής τους πραγματοποιείται εξ 

ολοκλήρου ηλεκτρονικά. 

 

Η δυνατότητα ηλεκτρονικής συμμετοχής των πολιτών μέσω των δικτυακών 

τόπων 

Στο σημείο αυτό σκοπός της έρευνας είναι να εντοπιστεί σε ποιο βαθμό ο 

δικτυακός τόπος ενθαρρύνει την ηλεκτρονική συμμετοχή των πολιτών στα τοπικά 

δρώμενα. Για να διευκολυνθεί η κατηγοριοποίηση των προσφερόμενων 

δυνατοτήτων ηλεκτρονικής συμμετοχής των πολιτών επιλέχθηκε ο ακόλουθος 

διαχωρισμός που προτείνεται από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών [2]: 

• Επίπεδο 1. Ηλεκτρονική πληροφόρηση. Στο επίπεδο αυτό περιλαμβάνονται 

πληροφορίες σχετικές με την οργάνωση και λειτουργία του φορέα, όπως επίσημα 

έγγραφα, νομοθετικά κείμενα και μελέτες, καθώς επίσης διαδικτυακές εφαρμογές 

όπως web forums (διαδικτυακά φόρα), chat rooms, email lists, newsgroups. 

• Επίπεδο 2. Ηλεκτρονική διαβούλευση. Στο επίπεδο αυτό περιγράφονται οι 

μηχανισμοί και τα εργαλεία ηλεκτρονικής διαβούλευσης που παρέχονται από το 

δικτυακό τόπο.  

• Επίπεδο 3. Ηλεκτρονική διαμόρφωση αποφάσεων. Στο επίπεδο αυτό ο 

φορέας δηλώνει έμπρακτα ότι επιθυμεί τη συμμετοχή των πολιτών για τη συν-

διαμόρφωση των πολιτικών και των αποφάσεων που λαμβάνονται με τη διενέργεια 

ηλεκτρονικών δημοψηφισμάτων.  
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Εκτίμηση της λειτουργικότητας της σχετικής ιστοσελίδας.  

Στο σημείο αυτό εξετάζονται η ποιότητα και η λειτουργικότητα των 

επίσημων δικτυακών τόπων των ΟΤΑ βάσει ποιοτικών και ποσοτικών κριτηρίων. 

Ελέγχεται μια σειρά σημαντικών χαρακτηριστικών των δικτυακών τόπων όπως η 

προσβασιμότητα, η χρηστικότητα, η ασφάλεια και η ιδιωτικότητα. 

 

1.4. ∆ομή και ∆ιάρθρωση 
 

Η εργασία περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες. 

Ενότητα 2 - «Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας πάνω στα πεδία της 

έρευνας». Στην Ενότητα αυτή περιγράφεται το θεωρητικό πλαίσο πάνω στο οποίο 

βασίστηκε η έρευνα. Παρουσιάζονται η διοικητική διαίρεση της Ελλάδας και 

ειδικότερα το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των ΟΤΑ α΄βαθμού∙ οι 

σύγχρονες εξελίξεις και τάσεις που διαμορφώνονται στο πεδίο της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης∙ πρότυπα κατηγοριοποίησης ηλεκτρονικών υπηρεσιών και 

ηλεκτρονικής συμμετοχής και οι σημαντικότερες ελληνικές και ευρωπαϊκές δράσεις 

στον τομέα των ΤΠΕ. 

Ενότητα 3 – «Προτεινόμενη μεθοδολογία και τεκμηρίωσή της». Στην 

ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα κύρια σημεία της μεθοδολογίας αξιολόγησης, η 

κατηγοριοποίηση των ερωτήσεων/κριτηρίων, οι τύποι των απαντήσεων και ο 

ορισμός του δείγματος. Επίσης παρουσιάζονται αναλυτικά τα κριτήρια με τα οποία 

πραγματοποιήθηκε η αξιολόγηση της πληροφόρησης, των ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών και της ηλεκτρονικής συμμετοχής που παρέχονται μέσω των δικτυακών 

τόπων, καθώς και θεμάτων λειτουργικότητας, όπως είναι η προσβασιμότητα, η 

χρηστικότητα, η ασφάλεια και η προστασία της ιδιωτικής ζωής. 

Ενότητα 4. «Παρουσίαση δεδομένων και αποτελεσμάτων». Στην 

Ενότητα αυτή περιγράφονται η οργάνωση και η επεξεργασία των δεδομένων, τα 

αποτελέσματα της αξιολόγησης, καθώς επίσης παραδείγματα εφαρμογών 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που ξεχώρισαν και εμπεριέχονται στους δικτυακούς 

τόπους των ∆ήμων του δείγματος. 

Ενότητα 5. «Συμπεράσματα και προτάσεις για μελλοντική έρευνα». 

Στην Ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα βασικά συμπεράσματα που προέκυψαν από 

τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των δικτυακών τόπων των 11 ΟΤΑ α΄βαθμού∙ 

οι αντικειμενικές δυσκολίες που προέκυψαν κατά την ανάπτυξη της μεθοδολογίας 

και κατά την υλοποίηση της αξιολόγησης∙ προτάσεις που μπορούν να αξιοποιηθούν 

σε μελλοντικές μετρήσεις. 
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2. Ανασκόπηση βιβλιογραφίας πάνω στα πεδία της 

έρευνας 

2.1. Εισαγωγή 
 

Στην Ενότητα 2 περιγράφεται το θεωρητικό πλαίσο πάνω στο οποίο 

βασίστηκε η έρευνα. Παρουσιάζονται η διοικητική διαίρεση της Ελλάδας και 

ειδικότερα το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των ΟΤΑ α΄βαθμού∙ οι 

σύγχρονες εξελίξεις και τάσεις που διαμορφώνονται στο πεδίο της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης∙ πρότυπα κατηγοριοποίησης ηλεκτρονικών υπηρεσιών και 

ηλεκτρονικής συμμετοχής και οι σημαντικότερες ελληνικές και ευρωπαϊκές δράσεις 

στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). 

 

2.2. Η ∆ιοικητική ∆ιαίρεση της Ελλάδας και το 

νομοθετικό πλαίσιο των ΟΤΑ 
 

Στην υποενότητα που ακολουθεί παρουσιάζεται η διάρθρωση της ελληνικής 

διοίκησης κατά το χρονικό διάστημα που έλαβε χώρα η έρευνα (Οκτώβριος 2006 – 

Σεπτέμβριος 2010). Κρίθηκε σκόπιμο να περιγραφούν συνοπτικά τόσο η Κεντρική 

και Περιφερειακή ∆ιοίκηση, όσο και οι ΟΤΑ β΄βαθμού, παρόλο που βρίσκονται 

εκτός του εύρους της κύριας μελέτης, καθώς με τον τρόπο αυτό ορίζεται 

σαφέστερα η θέση των ΟΤΑ α΄βαθμού εντός της ελληνικής δημόσιας διοίκησης. Οι 

αναφορές εξειδικεύονται στους ΟΤΑ α΄ βαθμού με την περιγραφή των 

αρμοδιοτήτων τους και των επιχειρήσεων που έχουν υπό την εποπτεία τους. Στην 

τελευταία υποενότητα παρουσιάζονται οι κυριότερες αλλαγές που επέρχονται από 

την εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης» στον αυτοδιοικητικό χάρτη της 

χώρας. 

 

2.2.1. Κεντρική ∆ιοίκηση, Περιφερειακή ∆ιοίκηση και ΟΤΑ β’ 

βαθμού 

 

2.2.1.1. Κεντρική ∆ιοίκηση 

 

H Kυβέρνηση της Ελλάδας ονομάζεται το συλλογικό όργανο της ελληνικής 

πολιτείας που έχει ως αποστολή του τον καθορισμό και την κατεύθυνση της 

γενικής πολιτικής της Xώρας, σύμφωνα με τους ορισμούς του Συντάγματος και 
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των νόμων. Η κυβέρνηση μαζί με τον Πρόεδρο της ∆ημοκρατίας ασκεί την 

εκτελεστική λειτουργία της πολιτείας. Tην Kυβέρνηση αποτελεί το Yπουργικό 

Συμβούλιο που απαρτίζεται από τον Πρωθυπουργό και τους Yπουργούς. Τα 

κεντρικά όργανα του Κράτους, εκτός από ειδικές αρμοδιότητες, έχουν τη γενική 

κατεύθυνση, το συντονισμό και τον έλεγχο νομιμότητας των πράξεων των 

περιφερειακών οργάνων, όπως ο νόμος ορίζει [3]. 

 

Κεντρική διοίκηση = κεντρική κυβέρνηση = Κράτος 

 

Το Κράτος χρησιμοποιείται για να εκφράσει την κρατική διοίκηση, η οποία 

συναπαρτίζεται από την κεντρική διοίκηση ή διακυβέρνηση1, την τοπική 

αυτοδιοίκηση και τις ∆ΕΚΟ.  

 

2.2.1.2. Περιφερειακή ∆ιοίκηση 

 

Η Περιφέρεια αποτελεί μία αυτοτελή ενιαία ∆ιοικητική Μονάδα 

αποκέντρωσης της Κρατικής ∆ιοίκησης με αρμοδιότητες σχεδιασμού, 

προγραμματισμού, συντονισμού και εφαρμογής των πολιτικών για την οικονομική, 

κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της γεωγραφικής της περιοχής. Ως ιδρυτικός 

νόμος της Περιφέρειας θεωρείται ο Ν. 1622/1986 «Τοπική Αυτοδιοίκηση - 

Περιφερειακή Ανάπτυξη - ∆ημοκρατικός Προγραμματισμός». Η λέξη Περιφέρεια, 

όπως χρησιμοποιείται στο συγκεκριμένο νόμο αλλά και στους επακόλουθους αυτού 

[4] έχει διπλή σημασία: 

• Η Περιφέρεια αποτελεί γεωγραφική μονάδα που έχει συγκεκριμένα όρια, 

εδαφική έκταση, πληθυσμό και έδρα, 

• Η Περιφέρεια αποτελεί διοικητική μονάδα και αποτελείται από όργανα και 

υπηρεσίες. Όργανα της Περιφέρειας είναι ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας με τις 

υπ' αυτόν υπηρεσίες και το Περιφερειακό Συμβούλιο. 

Η χώρα διαιρείται σε 13 Περιφέρειες [5]. Επιπλέον, υπάρχει μια αυτόνομη 

περιοχή, το Άγιο Όρος, ένα μοναστικό κράτος κάτω από την Ελληνική κυριαρχία.  

 

2.2.1.3. ΟΤΑ β΄ βαθμού 

 

Ο θεσμός της τοπικής Αυτοδιοίκησης κατοχυρώνεται από το Σύνταγμα με το 

άρθρο 102, το οποίο θεμελιώνει τον α΄ και β΄ βαθμό Αυτοδιοίκησης. Οι δύο 

βαθμίδες τοπικής αυτοδιοίκησης είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους και ως εκ τούτου οι 

                                          
1 κατεπέκταση εννοούνται και όλοι οι εποπτευόμενοι φορείς, όπως Υπηρεσίες και Ασφαλιστικά Ταμεία. 
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Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις - β΄ βαθμός Αυτοδιοίκησης - δεν ασκούν εποπτεία 

στους ∆ήμους και στις Κοινότητες. 

Μέχρι το έτος 1994 οι επικεφαλής των Νομών, Νομάρχες, διορίζονταν και 

παύονταν με Προεδρικό ∆ιάταγμα που εκδιδόταν μετά από πρόταση του Υπουργού 

Εσωτερικών. Από το 19942 οι νομοί αποτέλεσαν τον Β΄ βαθμό Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης και αποτελούν Νομικά Πρόσωπα ∆ημοσίου ∆ικαίου (Ν.Π.∆.∆.). Τα 

όργανά τους και το Νομαρχιακό Συμβούλιο είναι αιρετά και αποτελούν όργανα της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης [6]. Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση διακρίνεται στις απλές 

διοικητικές περιφέρειες, Νομοί, και στις διευρυμένες, διοικητικές περιφέρειες 

περισσοτέρων νομών. Σήμερα υπάρχουν συνολικά 57 Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, 

απλές και διευρυμένες. 

Για την εκπλήρωση του σκοπού τους οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις 

διαθέτουν πόρους που προέρχονται από ίδια έσοδα, όπως φόρους και τέλη, και 

από κρατική επιχορήγηση. Η οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων των Νομαρχιών 

καθίσταται προβληματική, γιατί αυτές βρίσκονται ανάμεσα στις αρμοδιότητες της 

κρατικής διοίκησης αφενός και στις αρμοδιότητες των ∆ήμων και Κοινοτήτων 

αφετέρου [7]. Στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις ανήκει πάντως η αρμοδιότητα 

διοίκησης τοπικών υποθέσεων νομαρχιακού επιπέδου, όπως η χορήγηση αδειών 

εγκατάστασης, επέκτασης, διαρρύθμισης και λειτουργίας βιομηχανιών, η 

εξασφάλιση της δημόσιας υγιεινής, η κατασκευή σχολικών κτιρίων.  

Τα Όργανα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης είναι τα εξής:  

• το Νομαρχιακό Συμβούλιο 

• οι Νομαρχιακές Επιτροπές και  

• ο Νομάρχης.  

 

Ο Νομάρχης και τα μέλη του Νομαρχιακού Συμβουλίου εκλέγονται με 

άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία και η θητεία τους είναι τετραετής.  

 

2.2.2. ΟΤΑ α΄ βαθμού 

 

Στην Νεότερη Ελλάδα οι ∆ήμοι και το όνομα του ∆ημάρχου καθιερώθηκαν 

με νόμο στις 10 Ιανουαρίου 1834 «περί συστάσεως ∆ήμων». Είναι ο πρώτος 

«∆ημοτικός Νόμος» με τον οποίο εισήχθη ο όρος «Τοπική Αυτοδιοίκηση». Τους 

ΟΤΑ αποτελούν οι ∆ήμοι και οι Κοινότητες. Σήμερα, με το «Σχέδιο Καποδίστριας» 

σε ισχύ, υπάρχουν 914 ∆ήμοι και 120 Κοινότητες [8]. Η προηγούμενη κατάσταση 

περιελάμβανε περίπου 5.800 ∆ήμους και Κοινότητες.  

                                          
2 Νόμοι 2218/1994 και 2240/1994. 
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Επικεφαλής των ∆ήμων είναι οι ∆ήμαρχοι και τα ∆ημοτικά Συμβούλια, και 

των Κοινοτήτων είναι οι Κοινοτάρχες και τα Κοινοτικά Συμβούλια. Τα όργανα των 

ΟΤΑ εκλέγονται απευθείας από το λαό με άμεση, μυστική, και καθολική 

ψηφοφορία κάθε 4 χρόνια. Ο ∆ήμαρχος και ο Πρόεδρος εκτελούν τις αποφάσεις 

των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων, προΐστανται των υπηρεσιών του 

δήμου ή της κοινότητας και τους εκπροσωπούν. 

Οι ΟΤΑ αποτελούν ΝΠ∆∆ και απολαύουν διοικητικής και οικονομικής 

αυτοτέλειας. Αυτό σημαίνει ότι έχουν δικαιώματα και υποχρεώσεις, δική τους 

περιουσία, δικό τους προϋπολογισμό και απασχολούν δικούς τους υπαλλήλους. Η 

πολιτεία ασκεί διοικητική εποπτεία στους ΟΤΑ με τρόπο όμως, που να μην 

εμποδίζει την πρωτοβουλία και την ελεύθερη δράση τους. Ασκεί έλεγχο 

νομιμότητας των πράξεων τοπικής αρμοδιότητάς τους και όχι έλεγχο 

σκοπιμότητας, δεν εξετάζει δηλαδή αν οι πράξεις τους εξυπηρετούν κάποιο σκοπό 

ή όχι [9]. 

Για την καλύτερη συνεργασία των ΟΤΑ α΄ βαθμού έχουν συσταθεί οι 

Ενώσεις ∆ήμων και Κοινοτήτων. Οι ενώσεις αυτές είναι ΝΠ∆∆ και διακρίνονται σε 

τοπικές (κατά περιφέρεια νομού) και την Κεντρική Ένωση ∆ήμων και Κοινοτήτων 

Ελλάδας. Η συμμετοχή των δήμων και κοινοτήτων στις ενώσεις αυτές είναι 

υποχρεωτική. Σκοπός των ενώσεων είναι η προαγωγή της αυτοδιοίκησης, η έρευνα 

και μελέτη σχετικών προβλημάτων [10]. 

 

2.2.2.1. Οι αρμοδιότητες των  ΟΤΑ α΄ βαθμού σύμφωνα με το 

«∆ημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα» 

 

Στην ενότητα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι αρμοδιότητες των ΟΤΑ α΄ 

βαθμού όπως αυτές περιγράφονται στο ∆ημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (∆ΚΚ) 

[11]. Οι βασικοί τομείς αρμοδιοτήτων που αναλύονται ακολούθως 

ενσωματώθηκαν στο ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε κατά τη δεύτερη 

αξιολόγηση που έλαβε χώρα το ∆εκέμβριο του 2009 (αναλυτικά στην Ενότητα 3). 

Στην αρμοδιότητα των ΟΤΑ ανήκουν οι τοπικές υποθέσεις. Τοπική υπόθεση είναι 

εκείνη που αναφέρεται στην προαγωγή των συμφερόντων των κατοίκων της 

εδαφικής περιφέρειας των ΟΤΑ. Ο ∆ΚΚ απαριθμεί τις αρμοδιότητες που ανήκουν 

στην αποκλειστική αρμοδιότητα των ΟΤΑ α΄ βαθμού. Οι αρμοδιότητες των ∆ήμων 

και των Κοινοτήτων κατανέμονται σε επτά τομείς, στους οποίους οι πρωτοβάθμιοι 

ΟΤΑ μπορούν να αναπτύξουν τη δράση τους. Πιο συγκεκριμένα, οι τομείς αυτοί 

είναι οι ακόλουθοι: 

• Ανάπτυξης, όπου περιλαμβάνονται: η προστασία, η αξιοποίηση και η 

εκμετάλλευση των τοπικών φυσικών πόρων και περιοχών. Η εκπόνηση, υλοποίηση 
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και η συμμετοχή σε προγράμματα για την τουριστική ανάπτυξη των περιοχών τους 

και την προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού∙ η διαχείριση, αξιοποίηση και 

εκμετάλλευση της δημοτικής και κοινοτικής περιουσίας, καθώς και η κατασκευή, 

συντήρηση και διαχείριση δημοτικών και κοινοτικών κτιρίων. 

• Περιβάλλοντος, όπου περιλαμβάνονται: η εκπόνηση τοπικών 

προγραμμάτων για την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού 

και πολιτιστικού περιβάλλοντος και η προστασία και διαχείριση των υδάτινων 

πόρων. Η καθαριότητα και η περισυλλογή των απορριμμάτων, η μελέτη, 

διαχείριση και εκτέλεση προγραμμάτων οικιστικής και πολεοδομικής ανάπτυξης, η 

ίδρυση και λειτουργία σφαγείων. 

• Ποιότητας ζωής και εύρυθμης λειτουργίας των πόλεων και των 

οικισμών, όπου περιλαμβάνονται: η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση 

συστημάτων ύδρευσης και έργων ηλεκτροφωτισμού των κοινόχρηστων χώρων και 

η δημιουργία χώρων πρασίνου και αναψυχής. Η συμμετοχή στο έργο της αστικής 

συγκοινωνίας, ο καθορισμός, η κατασκευή, συντήρηση και εκμετάλλευση 

υπόγειων και υπέργειων χώρων στάθμευσης, καθώς και ο έλεγχος της στάθμευσης 

των αυτοκινήτων σε συνδυασμό με τη ρύθμιση της κυκλοφορίας. Επίσης o 

προσδιορισμός ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων της ίδρυσης, εγκατάστασης 

και λειτουργίας καταστημάτων, επιχειρήσεων και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων 

της δικαιοδοσίας τους. 

• Απασχόλησης, όπου περιλαμβάνονται: πρωτοβουλίες για την εφαρμογή και 

ανάπτυξη πολιτικών προώθησης της απασχόλησης και της κοινωνικής 

ενσωμάτωσης διαφόρων κατηγοριών ανέργων στο πλαίσιο των εθνικών και 

ευρωπαϊκών πολιτικών. Η προώθηση και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και 

υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης με την ίδρυση και λειτουργία Κέντρων 

Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης και η 

συμβολή στην απορρόφηση του εργατικού δυναμικού της περιοχής τους 

• Κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, όπου περιλαμβάνονται: η 

κατασκευή και συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών και νοσηλευτικών ιδρυμάτων, 

η μέριμνα για τη στήριξη αστέγων και οικονομικά αδύνατων δημοτών, η 

προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης. 

• Παιδείας, πολιτισμού και αθλητισμού, όπου περιλαμβάνονται: η 

συντήρηση, η καθαριότητα και η φύλαξη των σχολικών κτιρίων, η ίδρυση και 

λειτουργία βιβλιοθηκών, πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων, μουσείων, 

αθλητικών εγκαταστάσεων, η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων 

και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων. 

• Πολιτικής προστασίας, όπου περιλαμβάνονται: η συμμετοχή στο σχεδιασμό 

της πολιτικής προστασίας της περιοχής τους, o συντονισμός και η επίβλεψη του 
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έργου της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και 

αποκατάσταση των καταστροφών που συμβαίνουν στα διοικητικά τους όρια, 

καθώς και η διάθεση μέσων και ανθρώπινου δυναμικού σε τέτοιες περιπτώσεις. 

Επίσης οι ∆ήμοι και οι Κοινότητες ασκούν, σε τοπικό επίπεδο, κρατικού 

χαρακτήρα αρμοδιότητες, οι οποίες τους έχουν ανατεθεί για την καλύτερη 

εξυπηρέτηση των πολιτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Στις αρμοδιότητες 

αυτές περιλαμβάνονται η τήρηση του δημοτολογίου και του μητρώου αρρένων και 

η έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών που απορρέουν από αυτό. Η τήρηση των 

ληξιαρχικών βιβλίων, η τήρηση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από την 

ισχύουσα εκλογική νομοθεσία, καθώς και από την ισχύουσα νομοθεσία περί 

ιθαγένειας και αλλοδαπών και μετανάστευσης. Η χορήγηση, ανάκληση και 

αφαίρεση των αδειών ίδρυσης, λειτουργίας και εγκατάστασης καταστημάτων και 

επιχειρήσεων της δικαιοδοσίας τους. Επίσης η δημιουργία, συντήρηση και 

λειτουργία κοιμητηρίων και κέντρων αποτέφρωσης νεκρών, η χορήγηση άδειας 

ταφής και αποτέφρωσης νεκρών, καθώς και η χορήγηση άδειας πολιτικού γάμου 

και η τέλεση των γάμων αυτών. Στον Πίνακα που ακολουθεί συνοψίζονται οι 

αρμοδιότητες των ΟΤΑ α΄βαθμού που προβλέπονται από το ∆ΚΚ. 

 

Αρμοδιότητες ΟΤΑ α΄βαθμού βάσει Άρθρου 75 του N.3463/2006 Αριθμός 
αρμοδιοτήτων 

Τομέας 

Ανάπτυξη & Τουρισμός 14 

Περιβάλλον 10 

Ποιότητα Ζωής & Εύρυθμη Λειτουργία των Πόλεων 14 

Απασχόληση & Επιχειρηματικότητα 3 

Κοινωνική Προστασία & Αλληλεγγύη 6 

Παιδεία, Αθλητισμός,  Πολιτισμός 12 

Πολιτική Προστασία 3 

Κρατικού χαρακτήρα αρμοδιότητες άρθρο 75 παρ. ΙΙ 25 

 

Πίνακας 1: Αρμοδιότητες ΟΤΑ α΄βαθμού σύμφωνα με το «∆ημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα» 

 

2.2.2.2. Οι επιχειρήσεις των  ΟΤΑ α΄ βαθμού σύμφωνα με το 

«∆ημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα» 

 

Στο σημείο αυτό παρουσιάζονται οι μορφές των επιχειρήσεων που οι ∆ήμοι 

και οι Κοινότητες μπορούν να συνιστούν βάσει του ∆ΚΚ. Με την εξειδικευμένη 

αυτή αναφορά γίνεται μία προσπάθεια για να αποσαφηνίστει ότι η άσκηση των 

πολιτικών και δράσεων των ΟΤΑ α΄βαθμού δεν υλοποιείται μόνο από τους ίδιους 

ως ΝΠ∆∆, αλλά κι από ένα σύνολο επιχειρήσεων που βρίσκονται υπό την άμεση 

εποπτεία τους. Με τις διατάξεις του ∆ΚΚ, άρθρο 252 παράγραφοι 1 και 4, 
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προσδιορίζονται  επακριβώς οι μορφές των επιχειρήσεων, που οι ∆ήμοι και οι 

Κοινότητες μπορούν να συνιστούν.  

Οι επιτρεπόμενες μορφές των επιχειρήσεων αυτών είναι οι εξής:  

α. ∆ημοτικές και κοινοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις. 

β. Ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ , οι οποίες περαιτέρω διακρίνονται σε: 

    - Κοινές ανώνυμες εταιρίες ΟΤΑ (του ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει).   

    - Αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρίες ΟΤΑ . 

    - ∆ημοτικές ή κοινοτικές  ανώνυμες εταιρίες OTA (Μονομετοχικές). 

         γ. Επιχειρήσεις ΟΤΑ  ειδικού σκοπού. 

Επίσης: 

• Οι Επιχειρήσεις Ο.Τ.Α. των άρθρων 269 παράγραφος 10 και 270 

παράγραφος 5. 

• Οι ∆ιαδημοτικές επιχειρήσεις του άρθρου 269 παράγραφος 9, για όσο 

χρονικό διάστημα συνεχίζεται μεταβατικά η λειτουργία τους. 

• Οι Αστικές Εταιρίες Ο.Τ.Α. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 267 

του Κώδικα ∆ήμων και Κοινοτήτων, για όσο χρονικό διάστημα συνεχίζεται η 

λειτουργία τους, καθώς και αυτές που συνιστώνται και λειτουργούν με ειδικές 

νομοθετικές ρυθμίσεις ή με βάση το κανονιστικό πλαίσιο εθνικών ή κοινοτικών 

προγραμμάτων. 

 

2.2.3. Πρόγραμμα Καλλικράτης  

 

Κατά την προετοιμασία της δεύτερης αξιολόγησης των δικτυακών τόπων 

των ∆ήμων που έλαβε χώρα το ∆εκέμβριο του 2009 δημοσιοποιήθηκαν στον 

ελληνικό Τύπο οι πρώτες πληροφορίες σχετικά με τις αλλαγές που σχεδιάζονταν 

για την αναμόρφωση του διοικητικού και αυτοδιοικητικού χάρτη της χώρας [12]. 

Στις 11 Ιανουαρίου 2010 ξεκίνησε η δημόσια διαβούλευση του Προγράμματος 

«Καλλικράτης», η οποία ολοκληρώθηκε στις 25 Ιανουαρίου 2010 [13]. Το τελικό 

κείμενο του Nόμου 3852 με τίτλο «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» ψηφίστηκε από τη Βουλή 

των Ελλήνων και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ με αριθμό 87 στις 7 Ιουνίου 2010 [14].  

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα «Καλλικράτης» οι ∆ήμοι και οι Περιφέρειες 

συγκροτούν τον α΄ και β΄ βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης3. «Μεταξύ των δύο 

βαθμών τοπικής αυτοδιοίκησης δεν υφίστανται σχέσεις ελέγχου και ιεραρχίας, 

αλλά συνεργασίας και συναλληλίας, οι οποίες αναπτύσσονται βάσει του νόμου, 

κοινών συμφωνιών, καθώς και με το συντονισμό κοινών δράσεων»4. Ο αριθμός 

                                          
3 N.3852, Μέρος A΄ «Σύσταση − Συγκρότηση Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης». 
4 N.3852, Άρθρο 4 «Σχέσεις δήμων και περιφερειών». 
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των ∆ήμων και των Κοινοτήτων από 1034 που όριζε το Σχέδιο «Καποδίστριας», 

μειώνεται σε 3255. Οι Νομαρχίες, συνολικά 57, ως β΄ βαθμός τοπικής 

αυτοδιοίκησης καταργούνται και τη θέση τους λαμβάνουν οι 13 υπάρχουσες 

Περιφέρειες6. Οι αρμοδιότητες των Νομαρχιών διαμοιράζονται μεταξύ των νέων 

∆ήμων και των Περιφερειών7. Επίσης δημιουργούνται 7 νέες Αποκεντρωμένες 

∆ιοικήσεις8. Στο πλαίσιο της εφαρμογής του προγράμματος «Καλλικράτης» 

σημειώνεται δραστική μείωση του αριθμού των δημοτικών και περιφερειακών 

συμβούλων∙ οι δημοτικοί σύμβουλοι από 16.150 που είναι σήμερα, μετά τις 

εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2010 θα ανέρχονται σε 9.257 στους 325 νέους δήμους, 

ενώ οι περιφερειακοί (νυν νομαρχιακοί) σύμβουλοι από 1.496 θα μειωθούν στους 

713. Επίσης μεγάλη μείωση πρόκειται να σημειώθεί τόσο στα Νομικά Προσωπα που 

έχουν υπό την εποπτεία τους οι ∆ήμοι, όσο και στα μέλη των συμβουλίων των 

δημοτικών επιχειρήσεων. Οι αλλαγές που συντελούνται παρουσιάζονται στον 

Πίνακα που ακολουθεί [15].  

 

Αλλαγές που συντελούνται: 
Σχέδιο 

Καποδίστριας 

Πρόγραμμα 

Καλλικράτης 

∆ήμοι και Κοινότητες 1.034 325 

Νομαρχίες (μετατρέπονται σε Περιφέρειες) 57 13 

Περιφέρειες (μετατρέπονται σε ∆ιοικήσεις) 13 7 

∆ημοτικοί Σύμβουλοι 16.150 9.257 

Νομαρχιακοί Σύμβουλοι (μετατρέπονται σε 

Περιφερειακούς Συμβούλους) 
1.496 713 

Νομικά Πρόσωπα ∆ήμων 6.000 2.000 

Μέλη Συμβουλίων ∆ημοτικών Επιχειρήσεων 60.000 20.000 

Αιρετοί 50.000 25.000 

 

Πίνακας 2: Αλλαγές που επιφέρει το Πρόγραμμα Καλλικράτης στους ΟΤΑ 

 

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά στους ΟΤΑ α΄βαθμού η εδαφική περιφέρεια του 

κάθε δήμου που συνιστάται με το Πρόγραμμα «Καλλικράτης» αποτελείται από τις 

εδαφικές περιφέρειες των συνενούμενων ΟΤΑ α΄βαθμού. Οι εδαφικές αυτές 

περιφέρειες αποτελούν τις δημοτικές ενότητες του νέου δήμου και φέρουν το 

όνομα του πρώην δήμου ή της κοινότητας9. Για πρώτη φορά προβλέπεται ότι οι 

∆ήμοι διαθέτουν επίσημη ιστοσελίδα. «Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, 

Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης μπορούν να ορίζονται ειδικότερες 

                                          
5 N.3852, Άρθρο 1 «Σύσταση δήμων». 
6 N.3852, Άρθρο 3 «Σύσταση και συγκρότηση περιφερειών». 
7 N.3852, Άρθρο 94 «Πρόσθετες αρμοδιότητες δήμων» και Άρθρο 184 «Αρμοδιότητες Περιφερειών». 
8 N.3852, Μέρος A΄ «Σύσταση − Συγκρότηση Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης». 
9 N.3852, Άρθρο 2 «Συγκρότηση δήμων». 



 26

τεχνικές και άλλες προδιαγραφές ως προς τη σύνθεση, το περιεχόμενο, την 

προσβασιμότητα και γενικότερα τη δημιουργία, συντήρηση, ανανέωση και 

λειτουργία της ιστοσελίδας του δήμου» 10. Στον τομέα των αρμοδιοτήτων με το 

Άρθρο 94 του Ν.3852/2010 εξειδικεύονται οι πρόσθετες αρμοδιότητες που 

μεταβιβάζονται στους ∆ήμους και οι οποίες προστίθενται σε αυτές που 

προβλέπονται από το «∆ημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα». Προστίθενται νέες 

αρμοδιότητες στους τομείς «Περιβάλλοντος», «Ποιότητας Ζωής & Εύρυθμης 

Λειτουργίας των Πόλεων», «Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης», «Παιδείας, 

Αθλητισμού,  Πολιτισμού», καθώς και στις κρατικού χαρακτήρα αρμοδιότητες του 

άρθρου 75 παράγραφος 2 του «∆ημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα». Με το νέο 

νόμο δε σημειώνεται καμμία μεταβολή στις αρμοδιότητες των τομέων «Ανάπτυξης 

& Τουρισμού», «Απασχόλησης & Επιχειρηματικότητας» και «Πολιτικής 

Προστασίας», ενώ δημιουργούνται δύο νέοι τομείς αρμοδιοτήτων∙ αρμοδιότητες 

που υπάγονται στον τομέα «Αγροτικής Ανάπτυξης – Κτηνοτροφίας – Αλιείας» και 

αρμοδιότητες που ασκούνται από τις ∆ιοικήσεις Υγεινομικών Περιφερειών (∆ΥΠΕ) 

περιλαμβανομένων και αρμοδιοτήτων των Μονάδων Πρωτοβάθμιας Υγείας και 

μεταβιβάζονται στους νέους ∆ήμους. Για την άσκηση των πρόσθετων αυτών 

αρμοδιοτήτων δίνεται στους νέους δήμους μία περίοδος προσαρμογής, η οποία 

εκτείνεται από 1ης Ιανουαρίου 2011 έως την 1η Ιανουαρίου 201311. Στον Πίνακα 

που ακολουθεί περιλαμβάνονται οι πρόσθετες αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται 

στους ΟΤΑ α΄βαθμού με το Πρόγραμμα «Καλλικράτης». 

 

Αρμοδιότητες ΟΤΑ α΄βαθμού 
Αριθμός 

αρμοδιοτήτων 
βάσει ∆ΚΚ 

Πρόσθετες 
αρμοδιότητες 

βάσει 
Καλλικράτη 

Τομέας 

Ανάπτυξη & Τουρισμός 14 - 

Περιβάλλον 10 19 
Ποιότητα Ζωής & Εύρυθμη Λειτουργία των 
Πόλεων 14 25 

Απασχόληση & Επιχειρηματικότητα 3 - 

Κοινωνική Προστασία & Αλληλεγγύη 6 28 

Παιδεία, Αθλητισμός,  Πολιτισμός 12 19 

Πολιτική Προστασία 3 - 
Κρατικού χαρακτήρα αρμοδιότητες άρθρο 75 
παρ. ΙΙ 25 17 

Νέος 
Τομέας 

αρμοδιότητες που ασκούνται από τις ∆.Υ.Π.Ε. περιλαμβανομένων και αρμοδιοτήτων 
των Μονάδων Πρωτοβάθμιας Υγείας 
Αγροτική Ανάπτυξη – Κτηνοτροφία – Αλιεία - 69 

 

Πίνακας 3: Πρόσθετες αρμοδιότητες ΟΤΑ α΄βαθμού σύμφωνα με το «Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» 
                                          
10 N.3852, Άρθρο 71 «∆ημοτικό κατάστημα, βιβλία, αρχεία και ιστοσελίδα». 
11 N.3852, Άρθρο 95 «Άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τους δήμους». 
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Ολοκληρώνοντας την αναφορά στο Πρόγραμμα «Καλλικράτης», ο νέος 

νόμος παρεμβαίνει στην εσωτερική λειτουργία και διάρθρωση των νέων δήμων. 

Στο πλαίσιο κατάρτισης των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας (Εσωτερικός 

Κανονισμός) και της συγκρότησης των υπηρεσιών τους,  οι νέοι δήμοι 

υποχρεούνται μέχρι 31.12.2012 να περιλάβουν, στους ανωτέρω οργανισμούς, και 

υπηρεσιακές μονάδες με τα ακόλουθα αντικείμενα12: 

α. Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 

β. Οικονομική υπηρεσία 

γ. Τεχνική υπηρεσία 

δ. Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

ε. ∆ιαφάνειας 

στ. Νομικής υποστήριξης 

ζ. ∆ιοίκησης – ∆ιαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού 

η. Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων 

θ. Περιβάλλοντος – Πολιτικής Προστασίας 

ι. Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Νέας Γενιάς και 

ια. Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Αλιείας, εφόσον ασκούνται αντίστοιχες 

αρμοδιότητες. 

 

2.3. Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση 
 

Ο όρος «Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών» (ΤΠΕ) 

αναφέρεται σε όλες τις τεχνολογίες που ασχολούνται με την επικοινωνία μεταξύ 

των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Οι ΤΠΕ μπορούν να χαρακτηριστούν ως η 

τεχνολογική έκδοση της οικονομικής ανάπτυξης στον 21ο αιώνα, καθώς 

επιτρέπουν στους χρήστες να συμμετάσχουν σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο 

κόσμο μέσα στον οποίο η εργασία όπως και άλλες δραστηριότητες όλο και 

περισσότερο εξαρτώνται από τη δυνατότητα πρόσβασης του χρήστη στις νέες 

αυτές αναπτυσσόμενες τεχνολογίες.  

Οι ΤΠΕ αποτελούν κινητήριο δύναμη ανάπτυξης και απασχόλησης. Οι χώρες 

που παρουσιάζουν υψηλές επιδόσεις στην αποτελεσματικότητα του δημόσιου 

τομέα, καθώς και επιχειρησιακή ετοιμότητα σε θέματα ηλεκτρονικής δημόσιας 

διοίκησης, καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις από άποψη οικονομικών επιδόσεων 

και ανταγωνιστικότητας [16]. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Ευρώπη των 25, το 

40% της αύξησης της παραγωγικότητας οφείλεται στις ΤΠΕ [17]. 

                                          
12 N.3852, Άρθρο 97 «Υπηρεσιακές μονάδες δήμων». 
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Στην υποενότητα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι σημαντικότερες έννοιες 

που έχουν σχέση με την παροχή υπηρεσιών13 και τη διαχείριση δεδομένων και 

πληροφοριών στα εσωτερικά πληροφοριακά συστήματα (ΠΣ) του φορέα, είτε μέσω 

των παραδοσιακών καναλιών, είτε μέσω εναλλακτικών καναλιών, όπως το 

∆ιαδίκτυο. Παρουσιάζονται οι τομείς και τα στάδια ανάπτυξης της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης, καθώς επίσης τα οφέλη και τα εμπόδια που προκύπτουν από την 

εφαρμογή της. 

 

2.3.1. Βασικές έννοιες και ορισμοί 

 

Η «υπηρεσία» μπορεί να περιγραφεί ως μια «επιχειρηματική» συναλλαγή 

μεταξύ της δημόσιας διοίκησης και του χρήστη. Ο όρος «χρήστης» περιλαμβάνει 

τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς ως καταναλωτές των 

δημόσιων υπηρεσιών [18]. Το διαδραστικό  μέρος της υπηρεσίας, δηλαδή η 

αλληλεπίδραση μεταξύ του χρήστη και της διοίκησης, λαμβάνει χώρα κατά τη 

διάρκεια της «παροχής των υπηρεσιών». Όταν, για παράδειγμα, ένας πολίτης 

υποβάλλει αίτηση για ένα πιστοποιητικό, παρέχει δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα, και λαμβάνει το πιστοποιητικό. Στο σημείο αυτό σημειώνεται 

αλληλεπίδραση με τη διοίκηση, είτε με άμεση επαφή (για παράδειγμα, η 

εξυπηρέτηση γίνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο του τμήματος), είτε με έμμεση 

επαφή (για παράδειγμα, μέσω του επίσημου δικτυακού τόπου του φορέα).  

Το «κανάλι» είναι ένα μέσο που χρησιμοποιείται από τη διοίκηση για να 

αλληλεπιδρά και να παρέχει υπηρεσίες στους χρήστες. Αυτό περιλαμβάνει τη 

χρήση τεχνολογιών που βασίζονται στο διαδίκτυο, την τηλεφωνία, την επαφή 

πρόσωπο με πρόσωπο. Όταν δύο - ή περισσότερα - κανάλια συμμετέχουν σε μια 

ενιαία παροχή υπηρεσιών, το σύνθετο αυτό κανάλι συχνά αναφέρεται ως ένα 

«υβριδικό κανάλι». Εφαρμογές των τεχνολογιών αυτών αποτελούν το ∆ιαδίκτυο,  

το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, υπηρεσίες SMS, τα τηλεφωνικά κέντρα, το απλό 

ταχυδρομείο ή η αυτοπρόσωπη παρουσία στο γραφείο. Συσκευές απαραίτητες για 

την απόκτηση πρόσβασης στις εφαρμογές αυτές αποτελούν ο προσωπικός 

υπολογιστής (σταθερός ή φορητός), το κινητό τηλέφωνο, η ψηφιακή τηλεόραση.  

Με το νόμο 2672/1998 καθιερώνεται η ηλεκτρονική επικοινωνία στη 

∆ημόσια ∆ιοίκηση [19]. Η ηλεκτρονική επικοινωνία ισχύει από 1/3/1999 και 

αφορά στη διακίνηση εγγράφων:  

α. με τηλεοποιοτυπία (FAX) και 

β. με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) 
                                          
13 Στην Ενότητα αυτή ο όρος «υπηρεσία» χρησιμοποιείται με μία ευρεία έννοια και περιλαμβάνει οποιαδήποτε «επαφή» 
του χρήστη με το φορέα. Η «υπηρεσία», όπως είναι η έκδοση ενός πιστοποιητικού, παρουσιάζεται στην Ενότητα 2.4. 
«Πρότυπα κατηγοριοποίησης ηλεκτρονικών υπηρεσιών». 
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και εφαρμόζεται όταν το έγγραφο διακινείται: 

α. μεταξύ των υπηρεσιών του ∆ημοσίου, των ΝΠ∆∆ και των ΟΤΑ και 

β. μεταξύ των υπηρεσιών αυτών και των ενδιαφερομένων φυσικών ή 

νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου ή ενώσεων προσώπων. 

Η αλληλεπίδραση μεταξύ της διοίκησης και των χρηστών για την παροχή 

υπηρεσιών λαμβάνει χώρα στο «εμπρός γραφείο» (front office) της διοίκησης 

[18]. ∆ραστηριότητες παροχής υπηρεσιών μπορεί επίσης να πραγματοποιηθούν σε 

στιγμές όπου δεν υπάρχει άμεση αλληλεπίδραση μεταξύ του χρήστη και τη 

διοίκησης. Όταν, για παράδειγμα, τα στοιχεία του φόρου εισοδήματος που ο 

πολίτης έχει παράσχει ελέγχονται σε σύγκριση με άλλα δεδομένα ή όταν 

εκκαθαρίζονται οι φορολογικές δηλώσεις, δεν υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ του 

χρήστη και της διοίκησης. Η επεξεργασία των υπηρεσιών λαμβάνει χώρα στο 

«όπισθεν γραφείο» (back office) της διοίκησης, όπου ένα ή περισσότερα 

εσωτερικά ή εξωτερικά τμήματα μπορούν να συμμετέχουν. Το «μεσσαίο 

γραφείο» (mid office) περιλαμβάνει το προσωπικό και τις τεχνολογίες που 

παρέχουν πληροφορίες σε όλο τον οργανισμό και αποτελεί το συνδετικό κρίκο 

μεταξύ του front office και back office. 

Για να ξεπεραστούν τα μειονεκτήματα της παροχής υπηρεσιών μέσω 

πολλαπλών καναλιών, η παράλληλη λειτουργία των διαφορετικών  αυτών 

καναλιών πρέπει να είναι ολοκληρωμένη και συντονισμένη. Τα κοινά δεδομένα που 

χρησιμοποιούνται από τις εφαρμογές front office πρέπει να αποθηκεύονται σε 

κεντρικό επίπεδο, έτσι ώστε να μπορούν να επιμεριστούν στις εφαρμογές. Η 

αποθήκευση δεδομένων σε κεντρικό επίπεδο σημαίνει ότι τα δεδομένα πρέπει να 

συλλέγονται μόνο μία φορά και ότι μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτά οι back 

office εφαρμογές. Όταν τα δεδομένα αποθηκεύονται σε κεντρικό επίπεδο, οι 

χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες που θέλουν από την 

τοποθεσία που θέλουν, καθώς όλα τα «σημεία επαφής» ανακτούν τα σχετικά 

δεδομένα από την ίδια βάση δεδομένων. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να 

αξιοποιηθούν τα ηλεκτρονικά και κινητά κανάλια παροχής υπηρεσιών, ώστε οι 

διοικήσεις να προσφέρουν πλήρως αυτοματοποιημένες υπηρεσίες που μπορούν να 

παρέχονται σε 24/7 βάση. Στο ∆ιάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζεται μια 

απλοποιημένη μορφή Αρχιτεκτονική πολλαπλών καναλιών. 
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Εικόνα 1: Αρχιτεκτονική πολλαπλών καναλιών 

 

Πηγή: European Commission - Enterprise DG “Interchange of Data between 

Administrations Programme”, (2004), “Multi-channel delivery of eGovernment services”, 

page 15. 

 

Με τον όρο «ηλεκτρονική διακυβέρνηση» (e-government) 

χαρακτηρίζεται η εισαγωγή των ΤΠΕ στη δημόσια διοίκηση και οι νέες διοικητικές 

πρακτικές, τις οποίες οι τεχνολογίες αυτές εισήγαγαν. Ο όρος αυτός 

δημιουργήθηκε με τις γενικότερες πρακτικές, σύμφωνα με τις οποίες τοποθετείται 

το επίθετο «ηλεκτρονικό-ή» (“e”) με σκοπό να δώσει έμφαση στον ηλεκτρονικό 

τρόπο παραγωγής και διανομής των υπηρεσιών. Χαρακτηρισικά παραδείγματα το 

ηλεκτρονικό εμπόριο, το ηλεκτρονικό επιχειρείν, η ηλεκτρονική μάθηση. 

 

Τομείς ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση μπορεί να διακριθεί στους εξής τομείς [20]:  

• ∆ιοίκηση προς ∆ιοίκηση (Government to Government - G2G). Ο 

τομέας G2G αντιπροσωπεύει τη ραχοκοκαλιά της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Η 

ηλεκτρονική διακυβέρνηση προϋποθέτει την ανταλλαγή δεδομένων και τη 

διεξαγωγή ηλεκτρονικών συναλλαγών μεταξύ των κυβερνητικών φορέων. Αυτό 

συνεπάγεται τη διασύνδεση μεταξύ των υπηρεσιών τόσο σε κεντρικό, όσο σε 

Εφαρμογές 

front office 

Συστήματα 

back office 

Mid office 

Κανάλια 
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περιφεριεακό και τοπικό επίπεδο. Οι Atkinson and Ulevich [21] θεωρούν πως οι 

∆ιοικήσεις σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο πρέπει να ενισχύσουν και 

να εκσυγχρονίσουν τις εσωτερικές τους επιχειρησιακές διαδικασίες και τα 

πληροφοριακά συστήματα που τις υποστηρίζουν, ώστε να να εξασφαλίσουν την 

επιτυχημένη διεξαγωγή ηλεκτρονικών συναλλαγών με τους πολίτες και τις 

επιχειρήσεις, 

• ∆ιοίκηση προς Επιχειρήσεις (Government to Business - G2B). Ο 

τομέας G2B από τη μία πλευρά περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών από τη 

∆ιοίκηση προς τις επιχειρήσεις, όπως είναι η ανανέωση αδειών και η διενέργεια 

ηλεκτρονικών πληρωμών∙ από την άλλη περιλαμβάνει την προμήθεια αγαθών και 

υπηρεσιών που έχει ανάγκη η ∆ιοίκηση για την εξασφάλιση της λειτουργίας της και 

την επίτευξη των στόχων της μέσω της ηλεκτρονικής διαχείρισης δημοσίων 

συμβάσεων. 

• ∆ιοίκηση προς Πολίτη (Government to Citizen - G2C). Ο τρίτος τομέας 

της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης περιλαμβάνει τις υπηρεσίες που παρέχονται από 

τη ∆ιοίκηση προς τους πολίτες και αποτελεί τον πρωταρχικό στόχο της 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Οι εφαρμογές του τομέα G2C έχουν σχεδιαστεί για 

να διευκολύνουν την αλληλεπίδραση των πολιτών με τη ∆ιοίκηση. Τέτοιες 

πρωτοβουλίες προσπαθούν να κάνουν τις συναλλαγές, όπως είναι η έκδοση 

πιστοποιητικών και η πληρωμή φόρων λιγότερο χρονοβόρες, απλουστεύοντας τις 

διαδικασίες που απαιτούνται. Επίσης διευκολύνουν την πρόσβαση των πολιτών σε 

δημόσιες πληροφορίες και ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των πολιτών σε θέματα 

διακυβέρνησης.  

• ∆ιοίκηση προς Υπαλλήλους (Government to Employees - G2E). Ο 

τέταρτος τομέας περιλαμβάνει υπηρεσίες που παρέχονται από τη ∆ιοίκηση προς 

τους υπαλλήλους της.  

 

Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση προσαρμοσμένη στα επίπεδα της ελληνικής 

διοίκησης παρουσιάζεται στο ∆ιάγραμμα που ακολουθεί. 
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Εικόνα 2: H ηλεκτρονική διακυβέρνηση προσαρμοσμένη στα επίπεδα της ελληνικής 

διοίκησης 
 

Πηγή: Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία Της 

Πληροφορίας», (2002), Έκθεση: «Ελληνικό Πλαίσιο ∆ιαλειτουργικότητας Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης (Π∆Η∆)», σελίδα 8. 

 

Στάδια ανάπτυξης ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση σύμφωνα με τους Baum και Di Maio 

περιλαμβάνει τα εξής στάδια [22]:  

•  «Παρουσία» (Presence). Η «Παρουσία» αποτελεί το πρώτο στάδιο 

ανάπτυξης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και αντιπροσωπεύει την πιο απλή και 

λιγότερο δαπανηρή είσοδο της ∆ιοίκησης στην ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση.  Πρόκειται για μια παθητική και στατική παρουσίαση γενικών 

πληροφοριών. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί μια βασική ιστοσελίδα 

όπου περιλαμβάνονται βασικές πληροφορίες σχετικά με έναν οργανισμό, όπως 

ώρες λειτουργίας, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμούς τηλεφώνου. 

• «Αλληλεπίδραση» (Interaction). Η «Αλληλεπίδραση» αποτελεί το 

δεύτερο στάδιο ανάπτυξης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Στο στάδιο αυτό οι  

προσπάθειες της ∆ιοίκησης επικεντρώνονται στον εκσυγχρονισμό και την 

αυτοματοποίηση των εσωτερικών της λειτουργιών. Οι δυνατότητες που παρέχονται 

στους χρήστες είναι σχετικά απλές και γενικά περιστρέφονται γύρω από την 

παροχή πληροφοριών, όπως είναι οδηγίες που απαιτούνται για τη λήψη 
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υπηρεσιών, έντυπα σε ηλεκτρονική μορφή, καθώς επίσης δυνατότητες 

επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείο. 

• «Συναλλαγή» (Transaction). Η «Συναλλαγή» αποτελεί το τρίτο στάδιο 

στην εξέλιξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Στο στάδιο αυτό οι χρήστες έχουν 

τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν ηλεκτρονικά τις συναλλαγές τους με τη ∆ιοίκηση 

ανεξάρτητα από το ωράριο λειτουργίας των τμημάτων του φορέα. ∆ίνονται 

δυνατότητες έκδοσης πιστοποιητικών, ανανέωσης αδειών, πληρωμής φόρων και 

τελών, καθώς και υποβολής προσφορών για συμβάσεις προμηθειών.  

• «Μετασχηματισμός» (Transformation). O «Μετασχηματισμός» αποτελεί 

το ανώτερο στάδιο ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Στο στάδιο αυτό αξιοποιούνται 

από τη ∆ιοίκηση όλες οι δυνατότητες της τεχνολογίας για να μετασχηματίσει τον 

τρόπο με τον οποίο οι επιχειρησιακές της λειτουργίες σχεδιάζονται, οργανώνονται 

και εκτελούνται. Απώτερος στόχος της αναδιοργάνωσης των εσωτερικών 

λειτουργιών είναι η δημιουργία ενός εναλλακτικού ηλεκτρονικού καναλιού 

παροχής υπηρεσιών που θα μπορούσε να λειτουργήσει είτε σε συνδυασμό με τα 

παραδοσιακά κανάλια είτε ακόμα και να τα αντικαταστήσει πλήρως. 

  

  Με την προώθηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών έχουμε απτά και μη απτά 

οφέλη τόσο για τους πολίτες όσο και για τη ∆ημόσια ∆ιοίκηση [23][24]: 

• Βελτίωση ταχύτητας εξυπηρέτησης των συναλλαγών, μειώνοντας τους 

χρόνους διεκπεραίωσης των συναλλαγών. Μείωση των επισκέψεων των πολιτών 

στις υπηρεσίες των ΟΤΑ. Κέρδος σε παραγωγικές ώρες τόσο για τους πολίτες, όσο 

και για το ανθρώπινο δυναμικό των ΟΤΑ. 

 • Βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων σε πολίτες και επιχειρήσεις 

υπηρεσιών από τη ∆ημόσια ∆ιοίκηση σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. 

 • ∆ιαφάνεια στις δράσεις της ∆ημόσιας ∆ιοίκησης. 

 • Αύξηση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και της εμπιστοσύνης προς 

τους θεσμούς. 

 • Αξιοκρατία και παροχή ίσων ευκαιριών για όλους. 

 

2.3.2. Εμπόδια και προκλήσεις 

 

Παρά τα σημαντικά οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή της 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, υπάρχουν αρκετοί παράγοντες που θα μπορούσαν 

να περιορίσουν την ανάπτυξη και την ευρεία διάδοσή της. Τα εμπόδια αυτά 

αποτελούν ταυτόχρονα προκλήσεις τις οποίες οι φορείς που εφαρμόζουν την 

ηλεκτρονική διακυβέρνηση οφείλουν να υπερκεράσουν. 
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2.3.2.1. Προσβασιμότητα 

Μια σημαντική πρόκληση για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση αποτελούν οι 

ανισότητες που εμφανίζονται στην ισότιμη πρόσβαση των πολιτών σε έναν 

ηλεκτρονικό  υπολογιστή. Η προσβασιμότητα περιλαμβάνει δύο κύρια ζητήματα 

πολιτικής: αυτό που περιγράφεται ως «ψηφιακό χάσμα» και η δυνατότητα 

πρόσβασης των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Με την έννοια του «ψηφιακού 

χάσματος» αναγνωρίζεται ότι όλοι οι πολίτες δεν έχουν ίση πρόσβαση σε έναν 

ηλεκτρονικό υπολογιστή, είτε λόγω έλλειψης οικονομικών πόρων, είτε έλλειψης 

των απαραίτητων δεξιοτήτων, είτε εξαιτίας περιορισμών γεωγραφικής φύσης [25]. 

«Η υπερπήδηση των φραγμών και τεχνικών δυσκολιών που συναντούν, μεταξύ 

άλλων, τα άτομα με αναπηρίες που προσπαθούν να συμμετέχουν ισότιμα στην 

Κοινωνία της Πληροφορίας ονομάζεται «ηλεκτρονική προσβασιμότητα». Η 

προσπάθεια αυτή αποτελεί τμήμα της ευρύτερης έννοιας της «ηλεκτρονικής 

κοινωνικής ένταξης», η οποία αφορά επίσης άλλου είδους εμπόδια, ιδίως 

οικονομικής φύσης, γεωγραφικής ή εκπαιδευτικής». 

Τα άτομα με αναπηρίες αποτελούν ποσοστό 15% περίπου του πληθυσμού 

της Ευρώπης και πολλοί από αυτούς αντιμετωπίζουν εμπόδια όταν χρησιμοποιούν 

προϊόντα και υπηρεσίες ΤΠΕ. Τα ηλικιωμένα άτομα επίσης αντιμετωπίζουν, σε 

ορισμένες περιπτώσεις, παρόμοια προβλήματα [25]. Η προσβασιμότητα των 

προϊόντων και υπηρεσιών που συνδέονται με ΤΠΕ αποτελεί σήμερα προτεραιότητα 

στην Ευρώπη λόγω της δημογραφικής εξέλιξης: το 1990, τα άτομα ηλικίας άνω 

των 60 ετών αποτελούσαν 18% του πληθυσμού της Ευρώπης· το 2030, ο αριθμός 

αυτός αναμένεται να αυξηθεί σε 30% [26]. Η έννοια της προσβασιμότητας 

περιλαμβάνει όλες τις αναπηρίες που επηρεάζουν την πρόσβαση στον παγκόσμιο 

ιστό, συμπεριλαμβάνονται οπτικές, ακουστικές, φυσικές, ομιλία, γνωστικές και 

νευρολογικές αναπηρίες [27]. Πιο αναλυτικά: 

• ∆υσκολία στην ανάγνωση ή την κατανόηση κειμένου. 

• Αδυναμία ομιλίας ή κατανόησης της γλώσσας στην οποία έχει συνταχθεί 

το έγγραφο.  

• Χρησιμοποιώντας μια πρώιμη έκδοση του φυλλομετρητή, ένα μη 

τυποποιημένο πρόγραμμα περιήγησης, ένα πρόγραμμα περιήγησης φωνής ή άλλες 

βοηθητικές τεχνολογίες, ένα μη τυποποιημένο λειτουργικό σύστημα. 

• Αργή σύνδεση, μια μικρή οθόνη, μία οθόνη που εμφανίζει μόνο κείμενο.  

• Τα μάτια, τα αυτιά ή τα χέρια είναι απασχολημένα ή εμποδίζονται. Για 

παράδειγμα, η εργασία σε ένα περιβάλλον με πολύ δυνατούς θορύβους. 

• Έλλειψη όρασης, ακοής ή αδυναμία μετακίνησης με ευκολία. 

• Αχρωματοψία ή άλλα προβλήματα όρασης. 
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• Ανυπαρξία ή ακόμα και αδυναμία χρησιμοποίησης του πληκτρολογίου ή 

του ποντικιού.  

Για τον πληρέστερο έλεγχο του επιπέδου προσβασιμότητας έχουν 

αναπτυχθεί εφαρμογές, οι οποίες αξιολογούν κατά πόσο ένας δικτυακός τόπος 

συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές του προτύπου Web Content Accessibility 

Guidelines (WCAG) της World Wide Web Consortium (W3C), το οποίο καθορίζει 

τους κανόνες που πρέπει να διέπουν τη δημιουργία ιστοσελίδων και ιστοτόπων. Το 

WCAG διακρίνεται σε τρία επίπεδα [28]: 

• Επίπεδο Α. Προτεραιότητα 1. Αξιολογεί κατά πόσο ο δικτυακός τόπος 

περιλαμβάνει εκείνα τα βασικά στοιχεία που θα επιτρέψουν στα Άτομα με Ειδικές 

Ανάγκες (ΑΜΕΑ) να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που διατίθενται μέσω αυτού. Σε 

περίπτωση που δεν πληρούνται τα κριτήρια αυτά, τότε κάποιες ομάδες ΑΜΕΑ, είναι 

βέβαιο ότι δε θα είναι σε θέση να προσπελάσουν το δικτυακό τόπο. 

• Επίπεδο ΑΑ. Προτεραιότητα 2. Αξιολογεί εκείνα τα στοιχεία που 

μπορούν να προσδώσουν αυξημένες δυνατότητες πρόσβασης σε ΑΜΕΑ. Αποτελεί 

το ελάχιστο επίπεδο ώστε ένας δικτυακός τόπος να θεωρείται προσβάσιμος. 

Ικανοποιώντας ένας δικτυακός τόπος το επίπεδο ΑΑ, σημαίνει ότι έχουν εξαλειφθεί 

οι πιο σοβαροί παράγοντες που δυσχεραίνουν την πρόσβαση ΑΜΕΑ σε έγγραφα 

που διατίθενται στο διαδίκτυο. 

• Επίπεδο ΑΑΑ. Προτεραιότητα 3. Ικανοποιώντας το επίπεδο ΑΑΑ, ο 

δικτυακός τόπος θεωρείται πλήρως προσβάσιμος για ΑΜΕΑ. 

Οι νέες τεχνολογίες παρέχουν ήδη σαφή στήριξη στα άτομα με αναπηρίες 

και τους έχουν προσφέρει τη δυνατότητα να πραγματοποιούν με αυτόνομο τρόπο 

δραστηριότητες που πρώτα ήταν δυνατές μόνο με βοήθεια από άλλο άτομο. 

Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες που καταβάλλει η βιομηχανία, τα άτομα με 

αναπηρίες ακόμη αναφέρουν ότι συναντούν πολυάριθμα προβλήματα όταν 

προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν προϊόντα και υπηρεσίες που συνδέονται με τις 

ΤΠΕ. Οι προσβάσιμοι δικτυακοί τόποι μπορούν να χρησιμοποιηθούν από όλα τα 

άτομα, ιδιαίτερα τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Παρέχουν επίσης καλύτερη 

πρόσβαση χρήστες που χρησιμοποιούν φορητές συσκευές.  

Στο σημείο αυτό είναι καθοριστικής σημασίας να επισημανθούν μερικά 

σημαντικά δεδομένα για το ανοιχτό λογισμικό. Το Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα 

(ΛΑΚ) αποτελεί μια βιώσιμη και θεμελιώδη αλλαγή στην παγκόσμια αγορά 

λογισμικού και μπορεί να αποτελέσει μία πρακτική βοήθεια  για την άρση κυρίως 

οικονομικών περιορισμών που αντιμετωπίζουν οι χρήστες, αλλά και η ίδια η 

∆ιοίκηση [29]. 

• Χαμηλό κόστος: Το ΛΑΚ διανέμεται δωρεάν ή σε πολύ χαμηλό κόστος. 
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• Ανεξαρτησία: Η δυνατότητα επιλογής πολλαπλών αναδόχων και η μη 

εξάρτηση από συγκεκριμένους προμηθευτές. 

• Προσαρμοστικότητα: Είναι χαρακτηριστικό ότι η καλύτερη εφαρμογή δεν 

μπορεί παρά να καλύψει τις ανάγκες μερικών μόνο χρόνων γι’ αυτό και η 

δυνατότητα αναπροσαρμογής της έχει ιδιαίτερη σημασία. 

• Ποιότητα: Σε πολλές περιπτώσεις το ΛΑΚ αποδεικνύεται ιδιαίτερα ποιοτικό 

και αξιόπιστο λόγω των σημαντικών ανθρωπίνων πόρων που επενδύονται και της 

έλλειψης εμπορικής και χρονικής πίεσης. 

• Τήρηση προτύπων: Η δυνατότητα τήρησης των προτύπων που έχουν 

τεθεί καθώς και η ανάγκη για συνεχή βελτιστοποίησή τους καθιστούν περισσότερο 

δυνατή την διαλειτουργικότητα των συστημάτων. 

• Αναδιανομή και ελεύθερη χρήση: Λαμβάνοντας σαν δεδομένο την ευρεία 

χρήση του ΛΑΚ στις υπηρεσίες του, ο δημόσιος τομέας, θα προωθούσε με 

δυσκολία την αναδιανομή του συγκεκριμένου ΛΑΚ. 

• Εξασφάλιση της συνέχειας: Αποτελεί καθοριστικό παράγοντα αφού η 

∆ημόσια ∆ιοίκηση δεν εξαρτάται από συγκεκριμένες εταιρείες για την εξέλιξη, 

μετατροπή και υποστήριξη των προϊόντων της. 

 

2.3.2.2. Χρηστικότητα 

 

Η «χρηστικότητα» (usability) αποτελεί ένα ποιοτικό χαρακτηριστικό με το 

οποίο αξιολογείται η διεπαφή χρήστη μίας εφαρμογής. Η χρηστικότητα ορίζεται 

από πέντε επιμέρους ποιοτικά συστατικά-μέρη [30]. 

• ∆υνατότητα εκμάθησης (learnability): «Πόσο εύκολο είναι για τους 

χρήστες να ολοκληρώσουν βασικές εργασίες την πρώτη φορά που χρησιμοποιούν 

τη διεπαφή;»  

• Αποδοτικότητα (efficiency): «Από την στιγμή που οι χρήστες 

εξοικειώνονται με τις λειτουργίες της διεπαφής, πόσο γρήγορα μπορούν να 

ολοκληρώσουν επιμέρους εργασίες;» 

• Απομνημόνευση (memorability): «Όταν οι χρήστες ξαναχρησιμοποιούν 

την εφαρμογή μετα από μία περίοδο αδράνειας, πόσο εύκολα μπορούν να 

επανακτήσουν επάρκεια;» 

• Σφάλματα (errors): «Πόσα λάθη κάνουν οι χρήστες, πόσο σοβαρά είναι 

αυτά τα λάθη και πόσο εύκολα οι χρήστες μπορούν να επανορθώσουν από τα λάθη 

αυτά; 

• Ικανοποίηση (satisfaction): «Πόσο ευχάριστη είναι η χρησιμοποίηση της 

διεπαφής;» 
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Στο ∆ιάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζεται σχηματικά η έννοια της 

χρηστικότητας. 

 
 

Εικόνα 3: Χρηστικότητα - Κύρια συστατικά 
 

 

2.3.2.2.1. Μέθοδοι Αξιολόγησης χρηστικότητας ιστοσελίδων 

 

Ο έλεγχος χρηστικότητας αποτελεί ένα σύνολο μεθόδων όπου ο 

αξιολογητής επιθεωρεί μία διεπαφή χρήστη14. Ο ευρύτερος στόχος της 

επιθεώρησης χρηστικότητας είναι η αναζήτηση προβλημάτων που οφείλονται στην 

σχεδίαση της διεπαφής∙ είτε καταγράφοντας σε βάθος τη σοβαρότητα των 

επιμέρους προβλημάτων∙ είτε κατατάσσοντας με βάση ένα προκαθορισμένο δείκτη 

το συνολικό επίπεδο της χρηστικότητας∙ είτε σε συνδυασμό των δύο15.  

Ακολούθως παρουσιάζονται μέθοδοι αξιολόγησης ιστοσελίδων που 

εμφανίζονται στη διεθνή βιβλιογραφία. 

 • Επιθεώρηση προτύπων (standards inspection).  Ένας ειδικός ελέγχει 

κατά πόσο η διεπαφή της ιστοσελίδας συμμορφώνεται με τα πρότυπα που έχουν 

τεθεί στο στάδιο σχεδίασης και ανάπτυξης [31]. 

• Επιθεώρηση χαρακτηριστικών (feature inspection). Ένας ειδικός με 

εκτεταμένη γνώση και εμπειρία αξιολογεί ένα σύνολο στοιχείων που εμφανίζονται 

στη διεπαφή. Ελέγχει ακολουθίες βημάτων με τις οποίες υλοποιούνται σημαντικά 

καθήκοντα, μεγάλες και δυσκίνητες ακολουθίες βημάτων, βήματα που δεν θα ήταν 

                                          
14 Στο εξής όπου αναφαίρεται η λέξη «διεπαφή» σημαίνει διεπαφή χρήστη (user interface). 
15 Αρκετές μέθοδοι επιθεώρησης χρησιμοποιούνται ακόμη και για την αξιολόγηση της χρηστικότητας των διεπαφών 

κατά τη φάση της σχεδίασης και ανάπτυξης εφαρμογών και ιστοσελίδων. 

χρηστικότητα 

παρακίνηση για παραμονή στο σύστημα 

ευκολία 
πρόσβασης 

ευκολία 
χρήσης 

ευκολία 
εκμάθησης 

ευκολία 
απομνημό-
νευσης 

ευκολία 
ολοκλήρω-

σης 

θετική εμπειρία 
πελάτη 
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φυσικό για τους χρήστες να δοκιμάσουν, καθώς και βήματα που απαιτούν 

εκτεταμένη γνώση και εμπειρία [31]. 

• Ευρετική αξιολόγηση (heuristic evaluation). Ειδικοί σε θέματα 

χρηστικότητας αξιολογούν κατά πόσο το κάθε στοιχείο διαλόγου που 

περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα τηρεί συγκεκριμένες αρχές χρηστικότητας [31].  

• Μέθοδος γνωστικής περιδιάβασης (cognitive walkthroughs). Η 

μέθοδος βασίζεται στο γνωστικό μοντέλο μάθησης και χρήσης. Αξιολογεί κατά 

πόσο ο σχεδιασμός της διεπαφής χρήστη προσφέρει δυνατότητες διερευνητικής 

μάθησης. Η διαδικασία της γνωστικής περιδιάβασης περιλαμβάνει μια 

προπαρασκευαστική φάση και μια φάση ανάλυσης. Κατά την προπαρασκευαστική 

φάση, οι πειραματιστές καθορίζουν τη διεπαφή που θα χρησιμοποιηθεί, τους 

χρήστες, το καθήκοντα και τις ενέργειες που πρέπει να ληφθούν κατά τη διάρκεια 

της αξιολόγησης. Κατά τη φάση της ανάλυσης, οι αξιολογητές πλοηγούνται στην 

ιστοσελίδα συζητώντας θέματα χρηστικότητας και απαντώντας στα ζητήματα που 

που τέθηκαν στην προπαρασκευαστική φάση [32]. 

• Μέθοδος πλουραλιστικής περιδιάβασης (pluralistic walkthroughs). 

Πραγματοποιούνται συναντήσεις όπου συμμετέχουν αντιπροσωπευτικοί χρήστες 

και προγραμματιστές. Κατά την αξιολόγηση δημιουργούνται σενάρια τα οποία 

εκτελούνται από τους συμμετέχοντες και συζητούνται διεξοδικά.  Με βάση τα 

αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας αξιολογείται η χρηστικότητα της ιστοσελίδας 

και επανεξετάζονται οι προδιαγραφές της [32]. 

• Επιθεώρηση τυπικής χρηστικότητας (formal usability inspections). 

Χρησιμοποιείται μια διαδικασία έξι βημάτων με αυστηρά καθορισμένους ρόλους για 

να συνδυάσει την ευρετική αξιολόγηση και μια απλουστευμένη μορφή της μεθόδου 

γνωστικών περασμάτων [32]. 

• Πρωτόκολλο «σκεφτείτε μεγαλοφώνως» (think aloud protocol). Οι 

χρήστες που συμμετέχουν στην αξιολόγηση εκφράζουν τις απόψεις τους την ώρα 

που πλοηγούνται στο δικτυακό τόπο [33]. 

• Ομάδες συζήτησης (focus groups). Μία ομάδα χρηστών πλοηγείται και 

εκτελεί εργασίες μέσα στην ιστοσελίδα. Ακολουθεί συνάντηση μεταξύ των 

χρηστών, όπου ένας μεσολαβητής καθοδηγεί τη συζήτηση και καταγράφει τις 

επισημάνσεις τους. Το περιβάλλον δεν είναι φυσικό για το χρήστη και μπορεί να 

παρέχει ανακριβή αποτελέσματα. Για το λόγο αυτό τα στοιχεία που συλλέγονται 

τείνουν να έχουν χαμηλό κύρος λόγω της αδόμητης φύσης της συζήτησης [33]. 

• Συνεντεύξεις (Interviews). Οι χρήστες αφού πλοηγηθούν στην 

ιστοσελίδα απαντούν σε μία σειρά ερωτημάτων, όπου αποτυπώνονται οι 

εντυπώσεις τους. Ανάλογα με το ευρός του ερωτηματολογίου, μπορούν να 
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ληφθούν λεπτομερείς πληροφορίες, ενώ δεν απαιτείται απαραίτητα μεγάλος 

αριθμός συμμετοχόντων [33]. 

Πολλές μέθοδοι ελέγχου χρηστικότητας είναι τόσο εύκολο να εφαρμοστούν 

ώστε να είναι δυνατόν οι αξιολογήσεις να πραγματοποιούνται από 

προγραμματιστές. Συνήθως όμως τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται όταν 

χρησιμοποιούνται ειδικοί σε θέματα χρηστικότητας. 

 

2.3.2.3. Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα 

 

Η ασφάλεια των συναλλαγών και γενικότερα του υπολογιστή αποτελεί μία 

από τις πιο σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η εφαρμογή της 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Η ασφάλεια αναφέρεται τόσο στα υπολογιστικά 

συστήματα που διαθέτει ο φορέας όσο και σε αυτά που χρησιμοποιούν οι χρήστες 

για την ολοκλήρωση των ηλεκτρονικών τους συναλλαγών. Οι χρήστες ανησυχούν 

για τους κινδύνους απάτης που μπορεί να αντιμετωπίσουν εφόσον επιλέξουν για 

τις συναλλαγές τους με τη ∆ιοίκηση το εναλλακτικό κανάλι του ∆ιαδικτύου. Η 

ενδεχόμενη απώλεια προσωπικών κωδικών και πληροφοριών από κακόβουλες 

επιθέσεις είναι πιθανό να κάνουν το κοινό διστακτικό και τελικά αρνητικό ως προς 

τη χρησιμοποίηση του ∆ιαδικτύου. Οι τεχνολογίες ηλεκτρονικού εμπορίου, 

περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για την επιτυχή και την ασφαλή 

ολοκλήρωση των εμπορικών συναλλαγών των επιχειρήσεων και των πολιτών στον 

ψηφιακό χώρο. Τέτοια εργαλεία αποτελούν [34]: 

• Τα Ψηφιακά Συστήματα Πληρωμών (Digital Payment Systems), τα 

οποία περιλαμβάνουν εργαλεία πληρωμής, όπως η ηλεκτρονική επιταγή και οι 

πιστωτικές κάρτες. 

• Οι Εξυπηρετητές Πληρωμών (Payment Server) και οι Πύλες 

Πληρωμών (Payment Server), όπου δίνεται η δυνατότητα υλοποίησης end-to-end 

πληρωμών στον ψηφιακό χώρο. 

• Το Ηλεκτρονικό Πορτοφόλι (eWallet), όπου δίνεται η δυνατότητα 

ταυτόχρονης αξιοποίησης διαφορετικών εργαλείων πληρωμών.  

• Τα Συστήματα Ασφαλείας όπως το Τείχος Προστασίας (Firewall) και οι 

Ανιχνευτές Παρεισδύσεων (Intrusion Detection). 

• Η Υποδομή ∆ημοσίου Κλειδιού, η οποία αποτελεί την απαραίτητη 

υποδομή που απαιτείται για την ταυτοποίηση των χρηστών και διενέργεια 

ασφαλών συναλλγών.  

Η προστασία της ιδιωτικής ζωής αποτελεί επίσης μια πρόκληση για την 

εφαρμογή και την αποδοχή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Οι χρήστες 

ανησυχούν για τον τρόπο με τον οποίο συλλέγονται προσωπικά τους στοιχεία κατά 
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την επίσκεψή τους σε ιστοσελίδες, καθώς επίσης για το ενδεχόμενο αποκάλυψης ή 

κακής διαχείρισης τέτοιων προσωπικών τους στοιχείων. Η παραβίαση της ιδιωτικής 

ζωής θα μπορούσε να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην εμπιστοσύνη των πολιτών 

προς τους δικτυακούς τόπους της ∆ιοίκησης και των υπηρεσιών που παρέχονται. Η 

αντιμετώπιση του θέματος της προστασίας της ιδιωτικής ζωής στο πλαίσιο της 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης μπορεί να απαιτήσει τόσο τεχνικές όσο και πολιτικές 

ρυθμίσεις, ώστε να οικοδομηθεί αίσθημα εμπιστοσύνης μεταξύ της ∆ιοίκησης και 

των χρηστών.  

Οι περισσότερες ιστοσελίδες εμφανίζουν μια δήλωση απορρήτου που εξηγεί 

τι πληροφορίες συλλέγει ο οργανισμός από τους χρήστες που επισκέπτονται την 

ιστοσελίδα και πως χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες αυτές. ∆εδομένου ότι τέτοιες 

πληροφορίες συγκεντρώνονται σχεδόν σε όλες τις ιστοσελίδες που οι χρήστες 

επισκέπτονται, πολλοί οργανισμοί που έχουν την ευθύνη λειτουργίας των 

δικτυακών τόπων επιθυμούν να εμφανίζεται σε κάθε ιστοσελίδα του δικτυακόύ 

τόπου μία σύνδεση που να οδηγεί σε μία τέτοια δήλωση απορρήτου. Από την άλλη 

υπάρχουν οργανισμοί επιλέγουν να εμφανίζεται μία σύνδεση που οδηγεί σε 

δήλωση απορρήτου μόνο στις ιστοσελίδες όπου συλλέγονται προσωπικές 

πληροφορίες του χρήστη.  

Έχοντας ορατές σε κάθε ιστοσελίδα του δικτυακού τόπου δηλώσεις που 

περιγράφουν αυτό που κάνουν για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και της 

ασφάλειας των χρηστών, οι δημόσιοι οργανισμοί ωθούν το κοινό που παραμένει 

διστακτικό να κάνει χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και 

πληροφόρησης. Είναι γεγονός ότι αν οι απλοί πολίτες δεν αισθάνονται ασφαλείς 

κατά τη λήψη πληροφορίών και υπηρεσιών, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση δεν 

πρόκειται να αναπτυχθεί με ταχείς ρυθμούς [35].  

 

2.4. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες 
 

Έχουν προταθεί αρκετά μοντέλα σχετικά με τη διαβάθμιση των 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης γενικότερα. Τα 

μοντέλα αυτά έχουν αναπτυχθεί από ανεξάρτητους ερευνητές, ιδρύματα, 

οργανισμούς, κράτη και ενώσεις κρατών. Η διαβάθμιση των μοντέλων που 

παρουσιάζονται είναι μεταξύ τριών και πέντε επιπέδων. Μία ειδική σημείωση αξίζει 

να γίνει για το «Επίπεδο μηδέν», το οποίο αναφέρεται σε περιπτώσεις όπου είτε 

δεν υπάρχουν διαθέσιμοι δικτυακοί τόποι, είτε οι πληροφορίες που 

περιλαμβάνονται μέσα σε αυτούς δεν μπορούν να καταταγούν σε κάποιο από τα 

επίπεδα ηλεκτρονικών υπηρεσιών που περιγράφονται αναλυτικά. Η ταξινόμηση 

των μοντέλων που παρουσιάζονται ακολούθως πραγματοποιείται με βάση τον 
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αριθμό των επιπέδων που αυτά κατηγοριοποιούν την πληροφοριακή οργάνωση του 

φορέα. 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα πρότυπα κατηγοριοποίησης 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών των Ηνωμένων Εθνών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των 

Layne και Lee, της Σουηδική Υπηρεσία ∆ιοικητικής Ανάπτυξης και των Watson και 

Mundy. 

 

2.4.1. Ηνωμένα Έθνη 

 

Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν επιλέξει μια κατηγοριοποίηση πέντε σταδίων [36]. 

 • Στο πρώτο στάδιο της «Αναδυόμενης Παρουσίας» (emerging 

presence) οι πληροφορίες που παρουσιάζονται μέσα στο δικτυακό τόπο είναι 

περιορισμένες. Μπορεί να εμφανίζονται εξωτερικές συνδέσεις με φορείς της 

Κεντρικής Κυβέρνησης και Υπουργείων, αλλά γενικότερα οι πληροφορίες που 

έχουν σχέση με το φορέα είναι στατικές και οι επιλογές που δίνονται στον χρήστη 

είναι ελάχιστες. 

• Στο δεύτερο στάδιο της «Ενισχυμένης Παρουσίας» (enhanced 

presence) το περιεχόμενο είναι πλουσιότερο και περιλαμβάνει νομοθετικά κείμενα, 

μελέτες και διάφορες αναφορές που σχετίζονται με την οργάνωση και λειτουργία 

του φορέα. ∆ίνεται η δυνατότητα στο χρήστη αναζήτησης εγγράφων σε βάσεις 

δεδομένων καθώς και η ανάκτηση των εγγράφων αυτών σε μορφή αρχείου. 

Παρόλα αυτά η ροή των πληροφοριών είναι μονόδρομη και προωθείται 

αποκλειστικά από το φορέα προς το χρήστη. 

• Το τρίτο στάδιο της «∆ιαδραστικής Παρουσίας» (interactive presence) 

περιλαμβάνει δυνατότητες ανάκτησης εγγράφων και αιτήσεων για τις ηλεκτρονικές 

υπηρεσίες που παρέχονται. Οι πληροφορίες που προσφέρονται είναι 

εμπλουτισμένες με αρχεία ήχου και εικόνας, ενώ δίνεται η δυνατότητα στους 

πολίτες για απευθείας επικοινωνίας με τμήματα του φορέα μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, τηλεμοιότυπου, τηλεφώνου και απλού ταχυδρομείου. Το πιο 

σημαντικό στο στάδιο αυτό είναι ίσως η τακτικότερη ενημέρωση και ανανέωση του 

περιεχομένου του δικτυακού τόπου. 

•  Στο τέταρτο στάδιο της «Συναλλακτικής Παρουσίας» (transactional 

presence) δίνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής υλοποίησης των υπηρεσιών που 

προσφέρονται. Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων, ανάκτηση πιστοποιητικών, 

ανανέωση αδειών, πληρωμή φόρων που υλοποιούνται μέσα από ασφαλή 

συστήματα, τα οποία εξασφαλίζουν τη συνεχή και απρόσκοπτη εξυπηρέτηση 

πολιτών και επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια ολόκληρης της ημέρας και της 

εβδομάδας. 
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•  Το πέμπτο και τελευταίο της «∆ικτυωμένης Παρουσίας» (networked 

presence) αφορά στην οριζόντια και κάθετη ολοκλήρωση των επιπέδων της 

∆ιοίκησης. ∆ίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη χρήση εργαλείων που θα ενθαρρύνουν τη 

συμμετοχή των πολίτών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και την εγκαθίδρυση 

ανοιχτού διαλόγου με τους πολίτες για τα ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία 

τους. 

 

2.4.2. Ευρωπαϊκή Ένωση 

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιλέξει μια κατηγοριοποίηση τεσσάρων 

επιπέδων. Η προτεινόμενη μεθοδολογία για τη μέτρηση του βαθμού κατά τον 

οποίο οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά βασίζεται σε μία μέθοδο που 

αναπτύχθηκε με πρωτοβουλία της Ολλανδικής Κυβέρνησης από την Cap Gemini 

Ernst & Young [1].  

• Επίπεδο 1: «Πληροφοριακές Υπηρεσίες» (information). Στο επίπεδο 

αυτό περιλαμβάνονται βασικές πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία που 

παρέχεται από το φορέα, όπως τα στοιχεία επικοινωνίας και οι ώρες λειτουργίας 

του αρμόδιου τμήματος, η λίστα με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, πληροφορίες 

σχετικά με το κόστος με το οποίο θα επιβαρυνθεί ο πολίτης.  

• Επίπεδο 2: «Επικοινωνιακές Υπηρεσίες» (interaction). Στο επίπεδο 

αυτό περιλαμβάνονται πρόσθετες δυνατότητες, όπως η ανάκτηση των αιτήσεων 

που απαιτούνται σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου. 

• Επίπεδο 3: «∆ιαδραστικές Υπηρεσίες» (two-way interaction). Στο 

επίπεδο αυτό δίνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης του 

χρήστη προς το αρμόδιο τμήμα. Βασική προϋπόθεση από τη πλευρά του φορέα 

αποτελεί η δυνατότητα πιστοποίησης του χρήστη που αιτείται την υπηρεσία. ∆εν 

ελέγχεται στο επίπεδο αυτό με ποιον τρόπο η αντίστοιχη υπηρεσία υλοποιεί την 

ολοκλήρωση της συναλλαγής. 

• Επίπεδο 4: «Συναλλακτικές Υπηρεσίες» (transaction). Στο επίπεδο 

αυτό περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες, των οποίων η ολοκλήρωση της υλοποίησής 

τους πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά. 
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Εικόνα 4: Το πρότυπο κατηγοριοποίησης ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης 

 

Η πρώτη μέτρηση για τις δημόσιες ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται 

μέσω διαδικτύου πραγματοποιήθηκε το 2001 από την Cap Gemini Ernst & Young 

για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα πλαίσια του eEurope 2002. Η 

έρευνα που βασιζόταν στη μέθοδο της συγκριτικής αξιολόγησης περιελάμβανε 17 

χώρες: τα 15 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ισλανδία και τη Νορβηγία. 

Τα κράτη-μέλη συμφώνησαν σε ένα κοινό σύνολο 20 δημόσιων υπηρεσιών, 12 

προς τους πολίτες και 8 προς επιχειρήσεις, ως σημείο αναφοράς για τον 

υπολογισμό των δεικτών (Παράρτημα A.1). Οι μετρήσεις για τις δημόσιες 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται μέσω διαδικτύου είναι ετήσιες και 

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των δράσεων eEurope 2005 και ι2010. 

Στο πρόγραμμα δράσης eEurope 2002 ο δείκτης της πολιτικής για την 

ηλεκτρονική διακυβέρνηση ήταν το «ποσοστό των βασικών δημόσιων υπηρεσιών 

που διατίθενται σε απευθείας σύνδεση». Στο σχέδιο δράσης eEurope 2005 ο 

δείκτης αυτός αναθεωρήθηκε. Ο νέος ορισμός είναι ο «αριθμός των βασικών 

δημόσιων υπηρεσιών που είναι πλήρως διαθέσιμες επιγραμμικά». Κατά τις 

μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια της δράσης i2010, προστέθηκε ένα 

πέμπτο επίπεδο κατηγοριοποίησης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών (targetisation). 
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Ο δείκτης αυτός παρέχει μια ένδειξη του βαθμού ενοποίησης του front office και 

back office των οργανισμών που παρέχουν ηλεκτρονικές υπηρεσίες [37].  

 

2.4.3. Layne και Lee 

 

Οι Layne και Lee [38] στη μελέτη τους κατηγοριοποιούν την ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση σε τέσσερα στάδια. Το μοντέλο αυτό προέκυψε από τη 

δραστηριοποίηση τους στον τομέα της «ηλεκτρονικής διακυβέρνησης» στις 

Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και ειδικότερα από την ενασχόλησή τους με τη 

δομή της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης των Η.Π.Α.  

•  Στο πρώτο στάδιο «Κατηγοριοποίηση Πληροφορίας» (cataloguing of 

information) ο φορέας οφείλει να εξασφαλίσει τη διαδικτυακή του παρουσία μέσω 

της δημιουργίας ενός επίσημου διαδικτυακού τόπου. Παρέχεται στο κοινό γενική 

πληροφόρηση για τις αρμοδιότητες και τις υπηρεσίες που προσφέρει ο φορέας, 

ενώ οι πληροφορίες μπορούν να χαρακτηριστούν ως βασικές και στατικές. Στο 

τέλος αυτού του σταδίου στόχος του φορέα είναι να δημιουργήσει ένα διαδικτυακό 

τόπο όπου οι πληροφορίες παρουσιάζονται με ένα δομημένο και χρηστικό τρόπο.   

• Το δεύτερο στάδιο «Στάδιο Συναλλαγών» (transaction phase) 

περιλαμβάνει τη δυνατότητα υλοποίησης ηλεκτρονικών συναλλαγών, όπως η 

κατάθεση αιτήσεων, η έκδοση πιστοποιητικών, η πληρωμή τελών. Σταδιακά ο 

φορέας οφείλει να ενοποιήσει πλήρως  το εσωτερικό πληροφοριακό του σύστημα 

(ΠΣ) με την ιστοσελίδα του, ώστε οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται από τους 

χρήστες να καταχωρούνται απευθείας στο ΠΣ του φορέα χωρίς καμμία 

διαμεσολάβηση του προσωπικού. 

•  το τρίτο στάδιο «Κάθετη Ολοκλήρωση» (vertical integration) 

αναφέρεται στην ενοποίηση των ΠΣ μεταξύ των επιπέδων της ∆ιοίκησης, σε 

τοπικό, περιφερειακό, εθνικό επίπεδο με την αυτοματοποίηση όλων των 

διαδικασιών που αφορούν στην υλοποίηση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών.  

•  το τέταρτο «Οριζόντια Ολοκλήρωση» (horizontal integration) 

αναφέρεται στην καθολική ενοποίηση των ΠΣ, όπου πλέον όλες οι υπηρεσίες 

χρησιμοποιούν μια κοινή βάση δεδομένων. Οι διάφορες επιμέρους λειτουργίες 

ξεχωριστών πληροφοριακών συστημάτων διαφορετικών τμημάτων-υπηρεσιών 

ενοποιούνται και ολοκληρώνονται με τέτοιο τρόπο ώστε ο χρήστης πλέον να έχει 

την αίσθηση ότι λαμβάνει μία κοινή υπηρεσία.   
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Εικόνα 5: Το πρότυπο κατηγοριοποίησης ηλεκτρονικών υπηρεσιών των Layne και 

Lee 

 

Οι Layne και Lee καταλήγουν ότι η κάθετη ολοκλήρωση μπορεί να 

υλοποιηθεί γρηγορότερα από την οριζόντια ολοκλήρωση, καθώς η απόκλιση 

(discrepancy) μεταξύ διαφορετικών υπηρεσιών είναι μεγαλύτερη από τις διαφορές 

που υπάρχουν μεταξύ διαφορετικών επιπέδων της ∆ιοίκησης. Για την ολοκλήρωση 

των δύο τελευταίων σταδίων ο φορέας δεν πρέπει απλά να επικεντρωθεί στην 

ανάπτυξη ενός ΠΣ, τη δημοσίευση πληροφοριών στο διαδίκτυο και την ενοποίηση 

του δικτυακού τόπου με τα εσωτερικά του ΠΣ. Η οργανωσιακή του ανάπτυξη 

οφείλει να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη εκείνων των λειτουργικών διαδικασιών 

που θα επιτρέψουν την ομαλή διασύνδεσή του με όλους τους υπόλοιπους Φορείς 

που συνεργάζεται. Η υλοποίηση και των τεσσάρων επιπέδων από τη ∆ιοίκηση έχει 

ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός κέντρου εξυπηρέτησης μίας στάσης για τους 

πολίτες, στο οποίο θα μπορούν να διεκπεραιώνουν όλες τις υποθέσεις τους. 
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2.4.4. Σουηδική Υπηρεσία ∆ιοικητικής Ανάπτυξης 

 

Η Σουηδική Υπηρεσία ∆ιοικητικής Ανάπτυξης (SAFAD16) προτείνει ένα 

μοντέλο τεσσάρων σταδίων. Το μοντέλο SAFAD βασίζεται στην υπόθεση ότι η 

τεχνολογία και τα επίπεδα εξυπηρέτησης αποτελούν παράγοντες άρρηκτα 

συνυφασμένους για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης [39].  

• Στάδιο 1 «Πληροφορία» (information). Οι πληροφορίες που 

παρουσιάζονται στο δικτυακό τόπο είναι στατικές και αναφέρονται σε δημοσιεύσεις 

και πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχονται από τον οργανισμό. Το 

μοντέλο SAFAD χαρακτηρίζει τις πληροφορίες αυτές ως «συσκευασμένες», καθώς 

δίνονται στους χρήστες περιορισμένες δυνατότητες για να αλληλεπιδρούν με το 

δικτυακό τόπο. Οι λειτουργίες που προσφέρονται από τον οργανισμό στο στάδιο 

αυτό περιορίζονται στην αναζήτηση και την έρευνα πληροφοριών. 

• Στάδιο 2 «Αλληλεπίδραση» (interaction): Στο στάδιο αυτό 

περιλαμβάνονται δυνατότητες για τη βασική αλληλεπίδραση του χρήστη με την 

ιστοσελίδα, όπως υπηρεσίες αναζήτησης σε βάσεις δεδομένων του οργανισμού, 

ηλεκτρονικά αρχεία αιτήσεων και αναφορών για τις υπηρεσίες, καθώς επίσης την 

εγγραφή σε ενημερωτικά δελτία που παρέχονται από τον οργανισμό. 

• Στάδιο 3 «Συναλλαγή» (transaction): Στο στάδιο αυτό ο χρήστης μπορεί 

να λάβει και να καταθέσει προσωπικές του πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με 

τις υπηρεσίες που παρέχονται από τον οργανισμό. Για την παροχή τέτοιου είδους 

υπηρεσιών σε απευθείας σύνδεση ο οργανισμός πρέπει να είναι σε θέση να 

προσδιορίζει την ταυτότητα του χρήστη με ασφάλεια (υπηρεσίες 

ταυτοποίησης). Αυτό το στάδιο εκτείνεται από την παροχή υπηρεσιών που 

απαιτούν την αναγνώριση του πελάτη έως πιο προηγμένες συναλλαγές, όπως είναι 

η ηλεκτρονική υποβολή φορολογικής δήλωσης.  

• Στάδιο 4 «Ολοκλήρωση» (integration): Το στάδιο αυτό περιλαμβάνει 

την ολοκλήρωση των υπηρεσιών μεταξύ όλων των κυβερνητικών οργανισμών. 

Αυτή ουσιαστικά είναι η υλοποίηση ενός οργανισμού μίας στάσης, όπου 

ανεξάρτητα από τα οργανωτικά όρια του, παρέχει υπηρεσίες σε ένα μόνο σημείο 

εισόδου, ακόμη κι αν πρόκειται για διαφορετικές υπηρεσίες. Αυτό σημαίνει 

πρακτικά ότι τα οργανωτικά όρια στη δομή της οργανισμού διαγράφονται ή 

τουλάχιστον δεν παραμένουν ορατά στους πολίτες.  

 

                                          
16 SAFAD: Swedish Agency for Administrative Development 
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Εικόνα 6: Το πρότυπο κατηγοριοποίησης ηλεκτρονικών υπηρεσιών της SAFAD 

 

2.4.5. Watson και Mundy 

 

Από την άλλη μεριά οι Watson και Mundy  κατηγοριοποιούν την 

ηλεκτρονική διακυβέρνηση σε τρία στάδια. Η προσέγγισή τους θα μπορούσε να 

χαρακτηριστεί πολιτική καθώς συνδέουν την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης με την ηλεκτρονική δημοκρατία [40]. 

 •  Στο πρώτο στάδιο «Έναρξη» (initiation), ο φορέας δημιουργεί έναν 

επίσημο διδικτυακό τόπο, όπου ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να λάβει 

πληροφόρηση σχετικά με την αποστολή, τις αρμοδιότητες και τις υπηρεσίες που 

προσφέρονται από τον φορέα.  

• Στο δεύτερο στάδιο «Έγχυση» (infusion), ο χρήστης μπορεί πλέον να 

πραγματοποιήσει ηλεκτρονικές συναλλαγές μέσω του διδικτυακού τόπου, όπως η 

κατάθεση αιτήσεων, η έκδοση πιστοποιητικών, η πληρωμή τελών και φόρων. 

• Στο τρίτο στάδιο «Προσωποποίηση» (customization), ο κάθε πολίτης 

έχει το δικό του προσωπικό λογαριασμό με τον οποίο μπορεί να έχει πρόσβαση σε 

όλες τις υπηρεσίες που προσφέρονται από το Φόρέα, καθώς επίσης να διαχειρίζεται 

και να μεταβάλει τα προσωπικά του στοιχεία. Για παράδειγμα ο πολίτης μέσω του 

διδικτυακού τόπου τροποποιεί τα στοιχεία της διεύθυνσης διαμονής του και 
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ταυτόχρονα ενημερώνονται τα αντίστοιχα πεδία στα εσωτερικά ΠΣ του φορέα. 

Αυτό προϋποθέτει ότι όλα τα τμήματα χρησιμοποιούν μια κοινή βάση δεδομένων 

με την οποία συνδέεται επιγραμμικά και ο διαδικτυακός τόπος, όπου λαμβάνουν 

χώρα οι αλλαγές από τους χρήστες. 

 

2.5. Ηλεκτρονική Συμμετοχή 
 

Ο όρος «ηλεκτρονική συμμετοχή» αναφέρεται στη συμμετοχή στις 

διαδικασίες διακυβέρνησης με την υποστήριξη των ΤΠΕ. Οι διαδικασίες αυτές 

περιλαμβάνουν τη διοίκηση οργανισμών, την παροχή υπηρεσιών, τη λήψη 

αποφάσεων και την εφαρμογή πολιτικών. Η ηλεκτρονική συμμετοχή αποτελεί 

συστατικό μέρος της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και περιλαμβάνει  το σύνολο το 

προγραμμάτων της κυβέρνησης17 που ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των πολιτών 

στα κοινά και της θέλησης των πολιτών να συμμετέχουν στα κοινά [41]. Στην 

έννοια της ηλεκτρονικής συμμετοχής περικλείονται τόσο η πλευρά της προσφοράς 

(φορέας) όσο και η πλευρά της ζήτησης (κοινό).  

Οι συμμετέχοντες στη δημοκρατική διαδικασία λήψης αποφάσεων δεν είναι 

μόνο οι πολίτες που σχετίζονται με την κυβέρνηση, αλλά και ένα σύνολο εθνικών 

ή ακόμα και υπερεθνικών οργανισμών, δημόσιων ή ιδιωτικών. Κυβερνήσεις, 

τοπικές, περιφερειακές ή εθνικές, διεθνείς οργανισμοί, μέσα μαζικής ενημέρωσης, 

πολιτικά κόμματα, εκλεγμένοι αξιωματούχοι, κοινωνικές οργανώσεις, ομάδες 

πολιτών, πολίτες-ψηφοφόροι. Ως αποτέλεσμα αυτών η ηλεκτρονική συμμετοχή 

μπορεί να ειδωθεί ως μέρος της «ηλεκτρονικής δημοκρατίας», η οποία αναφέρεται 

στη χρήση των ΤΠΕ στη λήψη και υλοποίηση πολιτικών αποφάσεων [42].  

Η έρευνα απευθύνεται στους ΟΤΑ α΄βαθμού οπότε είναι σημαντικό να 

παρουσιαστούν οι βασικές προβλέψεις της ελληνικής νομοθεσίας αναφορικά με το 

πεδίο της ηλεκτρονικής συμμετοχής. 

 

∆ημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας 

Με γνώμονα την ανάπτυξη της άμεσης δημοκρατίας σε τοπικό επίπεδο και 

την ενεργοποίηση του πολίτη στο πλαίσιο των τοπικών κοινωνιών, με τον 

∆ημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα εισάγονται σημαντικοί καινοτόμοι θεσμοί. Στο 

πλαίσιο αυτό [43]: 

• Εισάγεται σύστημα θεσμών συμμετοχής των πολιτών στη διαμόρφωση 

των αποφάσεων που λαμβάνουν τα δημοτικά και κοινοτικά συμβούλια. Στους 

                                          
17 Στο σημείο αυτό ο όρος «κυβέρνηση» ή «διοίκηση» χρησιμοποιείται με την ευρύτερη έννοια του όρου και δεν 
περιορίζεται μόνο στην έννοια της «Κεντρικής Κυβέρνησης». 
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θεσμούς αυτούς εντάσσεται και η διαβούλευση των οργάνων λήψης αποφάσεων με 

συλλογικούς φορείς και ενδιαφερόμενες ομάδες του πληθυσμού.  

• Συγχρόνως, καθιερώνεται για πρώτη φορά ο θεσμός του τοπικού 

δημοψηφίσματος. Αυτό είναι δυνατό να διεξαχθεί είτε με πρωτοβουλία του 

δημοτικού και κοινοτικού συμβουλίου, είτε με λαϊκή πρωτοβουλία για θέματα που 

ρητά ορίζονται στον ∆ημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα. 

 

Πρόγραμμα ∆ιαύγει@ 

Με το νόμο 3861/2010 εισάγεται η υποχρέωση ανάρτησης των νόμων, των 

κανονιστικών πράξεων και εν γένει πράξεων των κυβερνητικών και διοικητικών 

οργάνων στο ∆ιαδίκτυο [44]. Βασικό μέλημα του νόμου αποτελεί η επίτευξη της 

μέγιστης δυνατής δημοσιότητας της κυβερνητικής πολιτικής και της διοικητικής 

δράσης. Και τούτο επειδή η ευρεία δημοσιότητα και η πρόσβαση στην πληροφορία 

που εξασφαλίζουν τα σύγχρονα μέσα διαδικτυακής επικοινωνίας διασφαλίζουν τη 

διαφάνεια της κρατικής δράσης με συνέπεια την υπευθυνότητα, την ευθύνη και τη 

λογοδοσία από την πλευρά των φορέων άσκησης της δημόσιας εξουσίας και 

επομένως την τήρηση της νομιμότητας και την επίτευξη της χρηστής ∆ημόσιας 

∆ιοίκησης.  

Σύμφωνα με το νόμο οι πράξεις των οργάνων διοίκησης των φορέων των 

οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού αναρτώνται στους κατά 

περίπτωση οικείους ∆ικτυακούς τόπους. Σημειώνεται ότι η ανάρτηση πρέπει να 

λαμβάνει χώρα αμελλητί, δηλαδή τάχιστα και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση. Η 

αμελλητί ανάρτηση επιβάλλεται όχι απλώς για να εκπληρωθεί ο σκοπός του νόμου 

για έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση των πολιτών, διαφάνεια και αποτελεσματικό 

έλεγχο της διοικητικής δράσης αλλά και επειδή σε αρκετές περιπτώσεις πράξεων η 

ανάρτηση συνιστά προϋπόθεση για την εκτέλεσή τους. Επισημαίνεται ότι η 

παράβαση της υποχρέωσης για ανάρτηση στο ∆ιαδίκτυο συνιστά πειθαρχικό 

παράπτωμα, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Υ.Κ. (άρθρο 107, περ. ε και στ 

του ν. 3528/2007). 

Υπόχρεοι για την ανάρτηση στο ∆ιαδίκτυο είναι, μεταξύ άλλων, τα όργανα 

των φορέων των ΟΤΑ α΄και β’ βαθμού. Ως φορείς των ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού για 

την εφαρμογή του Προγράμματος «∆ιαύγεια» νοούνται τα αιρετά όργανα των ΟΤΑ 

α΄ και β΄ βαθμού, τα νομικά πρόσωπα και οι επιχειρήσεις αυτών. Στο ∆ιαδίκτυο 

αναρτώνται: 

• Οι προϋπολογισμοί, απολογισμοί, ισολογισμοί και οι επιμέρους δαπάνες 

καθόσον η διαφάνεια των δαπανών, του προϋπολογισμού και της εκτέλεσής του 

είναι κρίσιμο εργαλείο αποτελεσματικότητας και ελέγχου. 
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• Πράξεις διορισμού μονομελών οργάνων και συγκρότησης συλλογικών 

οργάνων διοίκησης των φορέων. Πράξεις διορισμού, αποδοχής παραίτησης, 

αντικατάστασης ή παύσης φορέων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α΄και 

β΄βαθμού 

• Προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων με διαγωνισμό ή με επιλογή. Πίνακες 

επιτυχόντων, διοριστέων και επιλαχόντων των προκηρύξεων επιλογής προσωπικού. 

• Περιλήψεις διακηρύξεων, αποφάσεις και πράξεις κατακύρωσης και 

ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών, υπηρεσιών και μελετών  

 

Υπάρχουν αρκετές αναφορές στη βιβλιογραφία που προτείνουν 

διαφορετικές κατηγοριοποιήσεις για την ηλεκτρονική συμμετοχή. Ακολούθως 

παρουσιάζονται τα πρότυπα κατηγοριοποίησης ηλεκτρονικής συμμετοχής των 

Ηνωμένων Εθνών, του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, της 

Ann Macintosh και της ∆ιεθνούς Ένωσης για τη ∆ημόσια Συμμετοχή. 

 

2.5.1. Ηνωμένα Έθνη 

 

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών προτείνει τον ακόλουθο διαχωρισμό για 

την ηλεκτρονική συμμετοχή των πολιτών [2]: 

• Επίπεδο 1. Ηλεκτρονική πληροφόρηση (e-information). Στο επίπεδο αυτό 

περιλαμβάνονται πληροφορίες που σχετικές με την οργάνωση και λειτουργία του 

φορέα, όπως έγγραφα που αφορούν τα εφαρμοζόμενα προγράμματα και τις 

ακολουθούμενες πολιτικές, νομοθετικά κείμενα, προϋπολογιστικές και 

απολογιστικές μελέτες. Επίσης στο επίπεδο αυτό περιλαμβάνονται web forums 

(διαδικτυακά φόρα), chat rooms, email lists, newsgroups. 

• Επίπεδο 2. Ηλεκτρονική διαβούλευση (e-consultation). Στο επίπεδο αυτό 

περιγράφονται οι μηχανισμοί και τα εργαλεία ηλεκτρονικής διαβούλευσης που 

παρέχονται από το δικτυακό τόπο. ∆ίνεται η δυνατότητα στους πολίτες να 

παρακολουθήσουν ζωντανά, εικόνα και ήχος, τις συνεδριάσεις των τοπικών και 

περιφερειακών συμβουλίων και ενθαρρύνεται η συμμετοχή τους στις συζητήσεις 

αυτές. 

• Επίπεδο 3. Ηλεκτρονική διαμόρφωση αποφάσεων (e-decision making). 

Στο επίπεδο αυτό ο φορέας δηλώνει ότι επιθυμεί τη συμμετοχή των πολιτών για τη 

συν-διαμόρφωση των πολιτικών και των αποφάσεων που λαμβάνονται. Υπάρχει 

δυνατότητα ηλεκτρονικών δημοψηφισμάτων για θέματα που αφορούν τους 

πολίτες, τα αποτελέσματα των οποίων συμπεριλαμβάνονται  ως θέματα προς 

συζήτηση στα συμβούλια, τοπικά ή περιφερειακά. 
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2.5.2. Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 

 

Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OECD)18 προτείνει 

ένα μοντέλο ηλεκτρονικής συμμετοχής τριών σταδίων:  

• το πρώτο στάδιο «Πληροφόρηση» περιλαμβάνει τα μέσα μετα τα οποία 

η ∆ιοίκηση παρέχει πληροφόρηση προς τους πολίτες. Πρόκειται για μία μονόδρομη 

ροή πληροφόρησης, καθώς η ∆ιοίκηση είναι αυτή που παράγει και διανέμει τις 

πληροφορίες.   

• το δεύτερο στάδιο «∆ιαβούλευση» περιλαμβάνει όλους εκείνους τους 

μηχανισμούς που απαιτούνται για την ενθάρρυνσή της συμμετοχής των πολιτών 

στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Πρόκειται αμφίδρομη ροή πληροφόρησης όπου 

η ∆ιοικηση θέτει τα ζητήματα προς διαβούλευση και οι πολίτες δηλώνουν τις 

απόψεις τους για τα θέματα αυτά.  

• το τρίτο στάδιο «Ενεργή συμμετοχή» αναφέρεται στη δυνατότητα των 

πολιτών να συνεισφέρουν στον πολιτικό διάλογο και να επηρεάζουν την πολιτική 

ατζέντα. Η ∆ιοίκηση προωθεί διαδικασίες οι οποίες επιτρέπουν τη συν-διαμόρφωση 

των πολιτικών, παρόλο που η τελική απόφαση παραμένει σε αυτήν [45].  

 

2.5.3. Ann Macintosh 

 

Η Ann Macintosh επίσης προτείνει ένα μοντέλο ηλεκτρονικής συμμετοχής 

τριών  επιπέδων [46].  

• Το πρώτο επίπεδο «Καθιστώντας ηλεκτρονικά ικανό» (e-enabling) 

αναφέρεται χρήση της τεχνολογίας για να καταστεί δυνατή η συμμετοχή των 

πολιτών. Ειδικότερα στοχεύει στην υποστήριξη που μπορεί να προσφερθεί από το 

φορέα σε εκείνες τις ομάδες πολιτών που πιθανότατα δεν θα είχαν πρόσβαση στη 

μεγάλη ποσότητα των διαθέσιμων πληροφοριών που παρέχονται μέσω διαδικτύου. 

Η τεχνολογία πρέπει να παρέχει τις σχετικές πληροφορίες σε μορφή που θα είναι 

ταυτόχρονα πιο προσιτή και πιο κατανοητή και να ανταποκρινεται στις 

διαφορετικές τεχνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες των πολιτών. Το κοινό έχει τη 

δυνατοτητα να λάβει ενημέρωση για τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω του 

δικτυακού τόπου και να κατανοήσει πως αυτές παρουσιάζονται και πως θα 

μπορούσε να έχει πρόσβαση σε αυτές.  

• Το δεύτερο επίπεδο «Καθιστώντας ηλεκτρονικά ελκυστικό» (e-

engaging) αναφέρεται στη χρήση της τεχνολογίας για την προώθηση της 

συνεργασίας μεταξύ ∆ιοίκησης και πολιτών. Κύριο συστατικό του επιπέδου αυτού 

                                          
18 OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development. 
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είναι η δυνατότητα που δίνεται μέσω τη δικτυακού τόπου για τη διενέργεια 

συζητήσεων σχετικές με θέματα πολιτικής. 

• Το τρίτο επίπεδο «Καθιστώντας ηλεκτρονικά χειραφετημένο» (e-

empowerment) επικεντρώνεται στις δυνατότητες αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ 

∆ιοίκησης και πολιτών. Η ∆ιοίκηση αναγνωρίζει  ότι υπάρχει ανάγκη να επιτρέψει 

στους πολίτες να επηρεάζουν και να συμμετέχουν στη χάραξη πολιτικής. 

Υποστηρίζει την ενεργή συμμετοχή και διευκολύνει την από κάτω προς τα πάνω 

μεταφορά ιδεών που να επηρεάζουνι την πολιτική ημερήσια διάταξη. Στην από 

κάτω προς τα πάνω μεταφορά ιδεών, οι πολίτες εμφανίζονται ως παραγωγοί και 

όχι μόνο τους καταναλωτές της πολιτικής. 

 

2.5.4. ∆ιεθνής Ένωση για τη ∆ημόσια Συμμετοχή 

 

Η ∆ιεθνής Ένωση για τη ∆ημόσια Συμμετοχή (IAP2)19 προτείνει ένα 

μοντέλο ηλεκτρονικής συμμετοχής πέντε επιπέδων [47].  

• Το πρώτο επίπεδο «Πληροφορώ» (inform) αποσκοπεί στο να 

προσφερθεί αντικειμενική και ισορροπημένη πληροφόρηση προς τους 

ενδιαφερόμενους, έτσι ώστε να γίνει κατανοητό το εύρος των προβλημάτων, 

καθώς επίσης οι δυνατότητες που δίνονται προς επίλυσή τους. 

• Το δεύτερο επίπεδο «Συμβουλεύομαι» (consult) αναφέρεται στην 

καταγραφή από τη μεριά του φορέα των απόψεων και των τάσεων που 

διαμορφώνονται μέσα στην κοινωνία για τα θέματα που ο φορέας έχει ήδη θέσει 

προς διαβούλευση. 

• Το τρίτο επίπεδο «Εμπλέκω» (involve) εξελίσσει το προηγούμενο επίπεδο 

επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον του φορέα στη δημιουργία όλων των διαδικασιών 

εκείνων που θα διασφάλισουν ότι θα γίνουν πλήρως κατανοητές οι προτάσεις των 

πολιτών. 

• Το τέταρτο επίπεδο «Συνεργάζομαι» (collaborate) αποσκοπεί στην 

εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ του φορέα και των πολιτών πάνω στη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων. ∆ίνεται ιδιαίτερη σημασία σε όλες τις πτυχές των 

θεμάτων που απασχολούν το σύνολο, είτε αναπτύσσοντας εναλλακτικές προτάσεις 

είτε εξειδανικεύοντας την προτεινόμένη λύση. 

• Το πέμπτο επίπεδο «Εξουσιοδοτώ» (empower) ολοκληρώνει την έννοια 

την ηλεκτρονικής συμμετοχής μεταβιβάζοντας τη διαδικασία λήψης αποφάσεων 

στα «χέρια» των πολιτών. 

 

                                          
19 IAP2: International Association for Public Participation. 
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2.6. Ελληνικές και Ευρωπαϊκές ∆ράσεις 
 

Στο σημείο αυτό παρουσιάζονται οι σημαντικότερες ελληνικές ευρωπαϊκές δράσεις 

πάνω στο πεδίο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, όπως η Κοινωνία της 

Πληροφορίας στην Ελλάδα, το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Promise και οι ευρωπαϊκές 

πρωτοβουλίες eEurope 2002, eEurope 2005 και i2010. Στόχος αποτελεί η 

καταγραφή των δράσεων που επηρεάζουν και κατευθύνουν τις δράσεις της 

Ελληνικής ∆ημόσιας ∆ιοίκησης και ειδικότερα των ΟΤΑ α΄βαθμού. 

 

2.6.1. Η Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ελλάδα 

 

Η παγκόσμια οικονομία εξελίσσεται από μία κατά κύριο λόγο βιομηχανική 

κοινωνία σε ένα σύνολο νέων κανόνων, την Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ). Οι 

ψηφιακές τεχνολογίες καθιστούν την πρόσβαση, την επεξεργασία, την 

αποθήκευση και τη διαβίβαση πληροφοριών ολοένα φθηνότερη και ευκολότερη. Η 

«Νέα Οικονομία» όπως συχνά αυτή αποκαλείται, διαθέτει τεράστιες δυνατότητες 

που είναι δυνατό να ενισχύσουν την ανάπτυξη, την απασχόληση και την κοινωνική 

ένταξη. Η διαχείριση αυτού του μετασχηματισμού συνιστά την κεντρική οικονομική 

και κοινωνική πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

«Καθένας έχει το δικαίωμα συμμετοχής στην ΚτΠ. Η διευκόλυνση της 

πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και της 

παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσής τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους, 

τηρουμένων πάντα των εγγυήσεων των άρθρων 9, 9α και 19» [48]. 

Μέληµα της ελληνικής πολιτείας είναι η ΚτΠ που διαµορφώνεται να είναι 

µια κοινωνία για όλους, χωρίς διακρίσεις σε πληροφοριακά έχοντες και µη-έχοντες, 

όπου διαφυλάσσονται τα δικαιώµατα του πολίτη, καθώς και η ελευθερία έκφρασης 

και πληροφόρησης.  

Η συνολική στρατηγική για την ΚτΠ στηρίζεται στις εξής βασικές αρχές: 

• Ίσες ευκαιρίες και πρόσβαση για όλους. 

• ∆ηµιουργία περιβάλλοντος για την ανάπτυξη της καινοτοµίας και την άνθιση 

επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών. 

• ∆ιαφύλαξη ατοµικών ελευθεριών και λειτουργίας των δηµοκρατικών θεσµών. 

Με βάση αυτές τις αρχές, οριοθετούνται οι παρακάτω στόχοι, για την 

υλοποίηση των οποίων χρειάζεται συνεργασία δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, σε µία 

κοινωνία των πολιτών που συµµετέχει στη διαµόρφωση του χαρακτήρα της ΚτΠ:  

• Βελτίωση των υπηρεσιών προς τον πολίτη και τις επιχειρήσεις 

(εκσυγχρονισµός της λειτουργίας του κράτους, µεγαλύτερη διαφάνεια). 
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• Καλύτερη ποιότητα ζωής (εφαρµογές ΤΠΕ στην υγεία και την πρόνοια, το 

περιβάλλον και τις µεταφορές). 

• Εκπαιδευτικό σύστηµα και έρευνα προσαρµοσµένα στην ψηφιακή εποχή 

(εκπαίδευση µε νέες τεχνολογίες, δικτύωση σχολείων και πανεπιστηµίων). 

• ∆υναµική οικονοµική ανάπτυξη (δηµιουργία νέων επιχειρήσεων, ανάδυση 

νέων κλάδων, αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας). 

• Αύξηση της απασχόλησης (νέες θέσεις εργασίας, βελτίωση και προσαρµογή 

των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού στις νέες ανάγκες της αγοράς 

εργασίας, ανάπτυξη νέων µορφών εργασίας όπως η τηλε-εργασία). 

• Ανάδειξη του ελληνικού πολιτισµού µε νέα µέσα (τεκµηρίωση της 

πολιτιστικής κληρονοµιάς, προστασία της ελληνικής γλώσσας, επαφή µε την 

οµογένεια). 

• Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στα µέσα µαζικής επικοινωνίας (κατάλληλο 

κανονιστικό πλαίσιο, διασφάλιση πολυφωνίας και ελεύθερης έκφρασης). 

• Ισότιµη συµµετοχή των περιφερειών στον παγκόσµιο χώρο (αποκέντρωση, 

ενθάρρυνση πρωτοβουλιών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο). 

• Ανάπτυξη της εθνικής υποδοµής επικοινωνιών (πρωτοβουλίες αναπτυξιακού 

χαρακτήρα, απελευθέρωση των τηλεπικοινωνιών, καθολική υπηρεσία). 

• Προστασία των δικαιωµάτων του πολίτη και του καταναλωτή, διαφύλαξη 

συνθηκών ανταγωνισµού, δηµοκρατικός έλεγχος στην ψηφιακή εποχή [49]. 

 

2.6.2. Πρόγραμμα Promise 

 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο κομβικής σημασίας υπήρξε η έγκριση του 

«Πολυετούς κοινοτικού προγράμματος παροχής κινήτρων για τη δημιουργία της 

κοινωνίας της πληροφορίας στην Ευρώπη» (Πρόγραμμα PROMISE)20. Το 

πρόγραμμα κάλυπτε περίοδο 5 χρόνων από τον Ιανουάριο 1998 μέχρι το 

∆εκέμβριο 2002 με συνολικό προϋπολογισμό ύψους € 25 εκατ. ευρώ. Ως κύριος 

στόχος του PROMISE τέθηκε η ανάπτυξη από τα κράτη-μέλη μιας συνεκτικής 

προσέγγισης στην ΚτΠ, η οποία θα προωθούσε τα εξής οφέλη [50]:  

• πιο αποτελεσματικές, πιο διαφανείς και πιο εξυπηρετικές δημόσιες 

υπηρεσίες,  

• αποτελεσματικότερη διαχείριση και ανταγωνιστικότερες εταιρείες με 

καλύτερη πρόσβαση σε υπηρεσίες, πελάτες και προμηθευτές,  

• περισσότερες ευκαιρίες για τους τηλεπικοινωνιακούς φορείς της Ευρώπης,  

                                          
20 Το «Πρόγραμμα PROMISE» εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 30 Μαρτίου 1998. 
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• νέες ευκαιρίες για τις ευρωπαϊκές περιφέρειες να εκφράσουν τις 

ταυτότητές τους, με παράλληλη ελαχιστοποίηση των γεωγραφικών 

μειονεκτημάτων.  

Στην πρώτη του φάση (1998/1999), το πρόγραμμα ακολούθησε πιστά τους 

στόχους, όπως ήταν διατυπωμένοι στη νομική του βάση:  

• Ευαισθητοποίηση του κοινού και κατανόηση του δυναμικού της 

ΚτΠ.  

• Βελτιστοποίηση των κοινωνικο-οικονομικά οφέλη της ΚτΠ στην Ευρώπη.  

• Ανάδειξη του ρόλου της Ευρώπης στο πλαίσιο της παγκόσμιας διάστασης 

της ΚτΠ. 

Το πρόγραμμα PROMISE αναγνωρίστηκε ως μέσο για την υποστήριξη του 

σχεδίου δράσης eEurope, και το 2000 οι δραστηριότητές του 

επαναπροσδιορίστηκαν. 

 

2.6.3. eEurope 2002 

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που 

πραγματοποιήθηκε στη Λισαβώνα στις 23 και 24 Μαρτίου του 2000, ανέλαβε την 

πρωτοβουλία «Ηλεκτρονική Ευρώπη (eEurope) – Μία Κοινωνία της 

Πληροφορίας για όλους», η οποία κύριο σκοπό είχε να διασφαλίσει τη 

μετάβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οικονομία της γνώσης, αξιοποιώντας όλα 

εκείνα τα πλεονεκτήματα της νέας ψηφιακής εποχής που θα δημιουργήσουν 

υψηλότερη ανάπτυξη, νέες θέσεις εργασίας και καλύτερη πρόσβαση των πολιτών 

στις νέες υπηρεσίες [51]. 

Με το Σχέδιο ∆ράσης για την «ηλεκτρονική Ευρώπη» 21, τα κράτη–μέλη 

έθεσαν τρείς κύριους στόχους. 

• Φθηνότερο, γρηγορότερο και ασφαλές διαδίκτυο.  

α. Φθηνότερη και ταχύτερη πρόσβαση στο διαδίκτυο. 

β. Ταχύτερο διαδίκτυο για ερευνητές και φοιτητές. 

γ. Ασφαλή δίκτυα και έξυπνες κάρτες. 

• Ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού. 

α. Η ευρωπαϊκή νεολαία στην ψηφιακή εποχή. 

β. Εργασία βασισμένη στην οικονομία της γνώσης. 

γ. Συμμετοχή για όλους στην οικονομία της γνώσης. 

• Προώθηση της χρήσης του διαδικτύου. 

α. Επιτάχυνση του ηλεκτρονικού εμπορίου. 

                                          
21 Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, πόλη Φερέιρα, Πορτογαλία, 19-20 Ιουνίου 2000 
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β. Κυβέρνηση σε απευθείας σύνδεση: ηλεκτρονική πρόσβαση σε 

δημόσιες υπηρεσίες. 

γ. Υγεία σε απευθείας σύνδεση. 

δ. Ευρωπαϊκό ψηφιακό περιεχόμενο σε παγκόσμια δίκτυα 

ε. Ευφυή συστήματα μεταφορών. 

Για τη εξειδίκευση των παραπάνω δράσεων τέθηκαν 64 επιμέρους στόχοι, 

καθώς επίσης ορίστηκε από ποιον θα υλοποιήθούν οι στόχοι αυτοί και μέσα σε ποιο 

χρονικό πλαίσιο (καταληκτική προθεσμία το τέλος του 2002). Για την επίτευξη 

τους κρίθηκε σκόπιμη: 

• Η δημιουργία κατάλληλου νομικού πλαισίου και η υιοθέτησή του από τα 

κράτη-μέλη που θα επιτρέψει την επιτάχυνση των διαδικασιών. 

• Η ανάπτυξη νέων τεχνολογικών υποδομών και υπηρεσιών. Η συμμετοχή 

του ιδιωτικού τομέα κρίνεται απαραίτητη με την υποστήριξη τόσο των εθνικών όσο 

και των κοινοτικών Ταμείων. 

• Ο συντονισμός και η συγκριτική αξιολόγηση των δράσεων που θα 

αναπτυχθούν από τα κράτη-μέλη [52].  

 

Το eEurope 2002 χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα PROMISE. Η 

πρωτοβουλία αυτή συμπληρώθηκε από το σχέδιο δράσης eEurope+ που αφορούσε 

στις τότε υποψήφιες χώρες προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Τα επιτεύγματα του eEurope 2002 συνοψίζονται στην τελική έκθεση που 

υπέβαλε η Επιτροπή τον Φεβρουάριο του 2003.  Η συμβολή του eEurope 2002 

κρίθηκε θετικά για την αύξηση της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο που σημειώθηκε 

στα κράτη-μέλη. Επίσης βοήθησε σημαντικά τα κράτη-μέλη να υιοθετήσουν το 

υφιστάμενο ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και να 

θεσπίσουν σχετική νομοθεσία για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Ωστόσο, όπως 

καταγράφηκε στην τελική έκθεση, η αποτελεσματική χρήση του διαδικτύου δεν 

αναπτύχθηκε τόσο γρήγορα όσο συνδεσιμότητα [53].  

Τα συμπεράσματα του eEurope 2002 σκιαγράφησαν τις νέες πρωτοβουλίες 

που ακολούθησαν στον ευρωπαϊκό χώρο. Βασιζόμενες στην αυξημένη 

διαθεσιμότητα υψηλής ποιότητας υποδομών, οι νέες δράσεις έπρεπε να στραφούν 

στην ανάπτυξη και υποστήριξη πολιτικών που να προωθούν την αποτελεσματική 

χρήση των ΤΠΕ μέσω της διαθεσιμότητας νέων ελκυστικών ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών και εφαρμογών. 
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2.6.4. eEurope 2005 

 

Το σχέδιο δράσης eEurope 200522 διαδέχθηκε το σχέδιο δράσης eEurope 

2002. Το eEurope 2005 βασίζεται στην αναγνώριση ότι η σύνδεση υψηλής 

ταχύτητας (ευρυζωνικότητα), διεγείρει τη χρήση του ∆ιαδικτύου, επιτρέποντας τη 

μεταχείριση από τους χρήστες πιο αναπτυγμένων εφαρμογών και υπηρεσιών.  

Το σχέδιο δράσης eEurope 2005 βασίζεται σε δύο ομάδες δράσεων που 

αλληλοενισχύονται. Αφενός αποσκοπεί στην τόνωση υπηρεσιών, εφαρμογών και 

περιεχομένου, καλύπτοντας τόσο τις δικτυακές δημόσιες υπηρεσίες όσο και το 

ηλεκτρονικό επιχειρείν· αφετέρου, αντιμετωπίζει την υποκείμενη ευρυζωνική 

υποδομή και θέματα ασφάλειας.  

Ειδικότερα, σύμφωνα με το eEurope 2005, έως το 2005, η Ευρώπη έπρεπε 

να διαθέτει [54]: 

• σύγχρονες δικτυακές δημόσιες υπηρεσίες 

α. ηλεκτρονική διακυβέρνηση 

β. ηλεκτρονικές υπηρεσίες μάθησης 

γ. ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας 

• δυναμικό περιβάλλον ηλεκτρονικού επιχειρείν 

και, ως καταλύτη για αυτές, 

• διαδεδομένη διάθεση ευρυζωνικής πρόσβασης σε ανταγωνιστικές τιμές 

• ασφαλή υποδομή πληροφοριών  

Το σχέδιο δράσης περιλαμβάνει τέσσερα διακριτά αλλά αλληλοσυνδεόμενα 

εργαλεία. 

Πρώτον, μέτρα πολιτικής για την ανασκόπηση και προσαρμογή 

νομοθεσίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο· για να εξασφαλιστεί ότι η νομοθεσία 

δεν προβάλει περιττά εμπόδια σε νέες υπηρεσίες· για την ενίσχυση του 

ανταγωνισμού και της διαλειτουργικότητας· για τη βελτίωση της πρόσβασης σε 

πληθώρα δικτύων· και, για να υπογραμμιστεί η πολιτική βούληση. Στο σχέδιο 

eEurope 2005 προσδιορίζονται τα πεδία όπου η παρέμβαση του δημοσίου μπορεί 

να προσφέρει προστιθέμενη αξία. Ορισμένοι βασικοί στόχοι είναι: 

• Η ευρυζωνική σύνδεση δημοσίων διοικήσεων, σχολείων, υγειονομικής 

περίθαλψης 

• Αναλογικές δημόσιες υπηρεσίες, προσβάσιμες σε όλους και παρεχόμενες 

σε πολλαπλές πλατφόρμες 

• Η δικτυακή παροχή υπηρεσιών υγείας 

• Η άρση εμποδίων για την εξάπλωση των ευρυζωνικών δικτύων 

• Ανασκόπηση της νομοθεσίας που αφορά το ηλεκτρονικό επιχειρείν 
                                          
22 Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, πόλη Σεβίλλη, Ισπανία, 21-22 Ιουνίου 2002 
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• Η συγκρότηση ομάδας ειδικού έργου για την ασφάλεια στον 

κυβερνοχώρο. 

∆εύτερον, διευκολύνονται οι ανταλλαγές εμπειριών, ορθής πρακτικής 

και έργων επίδειξης, αλλά επίσης και η κοινοποίηση των διδαγμάτων από τις 

αποτυχίες. ∆ρομολογούνται έργα που επιταχύνουν της εξάπλωσης εφαρμογών και 

υποδομών αιχμής. 

Τρίτον, η παρακολούθηση των μέτρων πολιτικής και η εστίαση μέσω 

συγκριτικής αξιολόγησης στην πορεία για την επίτευξη των στόχων και των 

πολιτικών που στηρίζουν τους στόχους.  

Τέταρτον, ο συνολικός συντονισμός των υφιστάμενων πολιτικών έχει ως 

αποτέλεσμα τη δημιουργία συνέργιας μεταξύ προτεινόμενων δράσεων. Μια 

διευθύνουσα ομάδα εξασφαλίζει την καλύτερη εποπτεία των εξελίξεων πολιτικής 

και την καλή ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ πολιτικών ιθυνόντων σε εθνικό και 

ευρωπαϊκό επίπεδο και του ιδιωτικού τομέα. Η εν λόγω διευθύνουσα ομάδα 

κατέστησε επίσης δυνατή την έγκυρη συμμετοχή των υποψήφιων χωρών. 

Το σχέδιο δράσης eEurope 2005 αποτέλεσε πρόταση προς τα κράτη μέλη 

ώστε να αναλάβουν ορισμένες μακρόπνοες δεσμεύσεις. Συνολικά, με το σχέδιο 

δράσης καθορίστηκε το πεδίο για μια συντονισμένη ευρωπαϊκή μεθοδολογία 

πολιτικής σε θέματα της ΚτΠ. Το eEurope 2005 χρηματοδοτήθηκε από το 

Πρόγραμμα MODINIS. 

  

2.6.5. i2010 

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Μάιο του 2004 στα πλαίσια της 

συμβουλευτικής επιτροπής του eEurope ξεκίνησε με τα κράτη μέλη μια ευρεία 

πολιτική συζήτηση σχετικά με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την ΚτΠ μετά το 

2005. Βάσει προηγούμενων εμπειριών με την πολιτική της ΕΕ για την ΚτΠ, η 

Επιτροπή εντόπισε σειρά θεμάτων που θεωρούσε συναφή για την ανάπτυξη μιας 

συνεκτικής και μελλοντοστρεφούς ευρωπαϊκής πολιτικής για την ΚτΠ μετά το 

2005 [55]. Αυτά είναι τα εξής οχτώ: 

• Περιεχόμενο και υπηρεσίες 

• Ηλ-ένταξη και ιδιότητα του πολίτη 

• ∆ημόσιες υπηρεσίες 

• ∆εξιότητες και εργασία 

• ∆ιαλειτουργικότητα 

• Εμπιστοσύνη και αξιοπιστία 

• Οι ΤΠΕ ως καίριος βιομηχανικός κλάδος 

• Αξιοποίηση ΤΠΕ από τις επιχειρήσεις 
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Ακολούθησε δημόσια διαβούλευση όπου τέθηκαν στους ενδιαφερόμενους 

τρία κύρια ερωτήματα [56].  

• «Σύμφωνα με σας, ποιες είναι οι κύριες τεχνολογικές, οικονομικές και 

κοινωνικές εξελίξεις τις οποίες οι δημόσιες αρχές πρέπει να λάβουν υπόψη τους 

κατά την κατάρτιση της πολιτικής για την ΚτΠ για τα προσεχή πέντε χρόνια;» 

• «Συμφωνείτε ότι αυτές οι οχτώ ομάδες είναι οι πιο συναφείς και σφαιρικές 

ως ιδέες για τη στρατηγική της ΚτΠ μέχρι το 2010; Έχετε εντοπίσει άλλες; Ποιες 

θα ήταν κατά τη γνώμη σας οι Κορυφαίες 3 ομάδες κατά προτεραιότητα και γιατί;» 

• «Σε κάθε μία από τις Κορυφαίες 3 ομάδες που επιλέξατε, ποιες είναι οι πιο 

σημαντικές δράσεις που πρέπει να ενταχθούν στις εθνικές πολιτικές ατζέντες ή σε 

πρωτοβουλίες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (κανονισμός, νομοθεσία, πιλοτικά 

προγράμματα, δράσεις ευαισθητοποίησης, ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών);»  

 
Προφίλ  Αριθμός % 

Ιδιώτες 7 10 

∆ημόσιοι Φορείς 11 15.7 

Μη κερδοσκοπικοί Οργανισμοί 12 17.1 

Ομοσπονδίες – Ενώσεις 18 25.7 

Επιχειρήσεις 22 31.4 

Σύνολο 70 100 

 

Πίνακας 4: Προφίλ ερωτώμενων που συμμετείχαν στη διαβούλευση για τη στρατηγική 

i2010 

 

Η Επιτροπή πρότεινε23 ένα νέο στρατηγικό πλαίσιο, «Η στρατηγική i2010 

– Η Ευρωπαϊκή Κοινωνία της Πληροφορίας για την ανάπτυξη και την 

απασχόληση», καθορίζοντας τους γενικούς προσανατολισμούς πολιτικής. 

Προωθείται μια ανοιχτή και ανταγωνιστική ψηφιακή οικονομία και υπογραμμίζονται 

οι ΤΠΕ ως κινητήρες κοινωνικής ένταξης και ποιότητας ζωής. Ως καίριο στοιχείο 

της ανανεωμένης εταιρικής συνεργασίας της Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την 

απασχόληση, η στρατηγική i2010 βασίζεται σε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στις 

κοινοτικές πολιτικές για την ΚτΠ και τα οπτικοακουστικά μέσα. 

Βασιζόμενη σε σφαιρική ανάλυση των προκλήσεων που συνιστά η ΚτΠ, η 

Επιτροπή πρότεινε τρεις προτεραιότητες για τις πολιτικές της Ευρώπης όσον αφορά 

την ΚτΠ και τα μέσα επικοινωνίας: 

• την ολοκλήρωση του ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου της πληροφορίας που 

προωθεί μια ανοιχτή και ανταγωνιστική εσωτερική αγορά για την ΚτΠ και τα μέσα 

μαζικής επικοινωνίας 

                                          
23 Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, πόλη Βρυξέλλες, Βέλγιο, 01 Ιουνίου 2005 
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• την ενίσχυση καινοτομίας και επενδύσεων στην έρευνα ΤΠΕ για την 

προαγωγή της ανάπτυξης καθώς και περισσότερων και καλύτερων θέσεων 

απασχόλησης· 

• την επίτευξη της ευρωπαϊκής ΚτΠ χωρίς κοινωνικό αποκλεισμό, που 

προωθεί την ανάπτυξη και την απασχόληση κατά τρόπο συμβατό με την αειφόρο 

ανάπτυξη και που θέτει ως προτεραιότητα καλύτερες δημόσιες υπηρεσίες και 

βελτιωμένη ποιότητα ζωής [57]. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με ετήσιες «Εκθέσεις Ψηφιακής 

Ανταγωνιστικότητας» παρακολουθεί και καταγράφει την πρόοδο που έχουν 

σημειώσει τα κράτη-μέλη σύμφωνα με τους στόχους που έχει θέσει η στρατηγική 

i2010. Στο Παράρτημα Α.2 περιλαμβάνονται οι επιδόσεις της Ελλάδας όπως αυτές 

περιλήφθηκαν στην «Εκθέση Ψηφιακής Ανταγωνιστικότητας για το Έτος 2009» 

[58]. Αξίζει να σημειωθεί ότι ταυτόχρονα με την αποτύπωση της προόδου που έχει 

συντελεστεί για το έτος 2009, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια 

διαβούλευση για τη μελλοντική ψηφιακή στρατηγική που πρέπει να υιοθετήσει η 

Ευρωπαϊκή Ένωση για τα έτη ως το 2015 [59]. 

 

2.7. Συμπεράσματα 
 

Σε θεωρητικό επίπεδο αποσαφηνίζονται οι έννοιες της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης με την ανάπτυξη προτύπων τόσο για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες 

όσο και για την ηλεκτρονική συμμετοχή. Σε τεχνολογικό επίπεδο υπάρχουν 

διαθέσιμα τα εργαλεία και οι εφαρμογές που μπορούν να υποστηρίξουν την 

υλοποίηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Σε πρακτικό επίπεδο αναγνωρίζονται 

τα οφέλη που προκύπτουν από την ανάπτυξη ηλεκτρονικών καναλιών τόσο για την 

επίδρασή τους στην αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα της ∆ημόσιας 

∆ιοίκησης, όσο και για την αύξηση της ποιότητας, τη διαφάνεια και τη μείωση του 

χρόνου εξυπηρέτησης των παρεχόμενων δημόσιων υπηρεσιών προς πολίτες και 

επιχειρήσεις∙ επίσης σημειώνονται κρίσιμα εμπόδια που είναι πιθανό να επιδράσουν 

αρνητικά στην εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και να αναχαιτίσουν 

την ευρεία διάδοσής της. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο αναπτύσσονται σημαντικές 

δράσεις οι οποίες αποτελούν καταλυτικό παράγοντα για την ανάπτυξη και 

προώθηση εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στη ∆ημόσια ∆ιοίκηση της 

χώρας και ειδικότερα στους ΟΤΑ α΄βαθμού. Σε ελληνικό επίπεδο υπάρχει πλέον 

ένα σαφές νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο συνεχώς εκσυγχρονίζεται και με το οποίο 

καθορίζονται οι αρμοδιότητες και η διάρθρωση των υπηρεσιών των ΟΤΑ 

α΄βαθμού, αλλά και επιμέρους ζητήματα που αφορούν στις υποχρεώσεις των ΟΤΑ 
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α΄βαθμού έναντι των πολιτών για την πληροφόρηση και την ενθάρρυνση της 

ηλεκτρονικής συμμετοχής τους στα κοινά. Αποτελεί θέμα πολιτικής βούλησης και 

διάθεσης των απαιτούμενων οικονομικών πόρων ώστε να προωθηθεί περαιτέρω η 

ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ενδεχόμενα νο μετασχηματιστούν 

τα υπάρχοντα παραδοσιακά κανάλια παροχής υπηρεσιών σε αμιγώς ηλεκτρονικά. 
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3. Προτεινόμενη μεθοδολογία και τεκμηρίωσή της 

3.1. Εισαγωγή 
 

Στην ενότητα αυτή περιγράφεται η μεθοδολογία πάνω στην οποία 

βασίστηκε η αξιολόγηση των δικτυακών τόπων των ∆ήμων. Ειδικότερα, στην 

υποενότητα 3.2 παρουσιάζονται τα κύρια σημεία της μεθοδολογίας αξιολόγησης, η 

κατηγοριοποίηση των ερωτήσεων/κριτηρίων, οι τύποι των απαντήσεων και ο 

ορισμός του δείγματος. Στην υποενότητα 3.3 παρουσιάζονται αναλυτικά τα 

κριτήρια με τα οποία πραγματοποιήθηκε η αξιολόγηση της πληροφόρησης, των 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών και της ηλεκτρονικής συμμετοχής που παρέχονται μέσω 

των δικτυακών τόπων, καθώς και θεμάτων λειτουργικότητας, όπως είναι η 

προσβασιμότητα, η χρηστικότητα, η ασφάλεια και η προστασία της ιδιωτικής ζωής. 

 

3.2. Κύρια σημεία της μεθοδολογίας αξιολόγησης 
 

Σκοπός της μελέτης είναι η χαρτογράφηση της ηλεκτρονικής ετοιμότητας 

των ΟΤΑ α΄ βαθμού και η αποτύπωση της προόδου που έχει συντελεστεί κατά τα 

έτη 2006-2009. Η προσέγγιση της έρευνας ορίζεται θεματικά σε τέσσερις βασικές 

κατηγορίες κριτηρίων, τα οποία παρουσιάζονται αναλυτικά στις υποενότητες 3.3.1 

- 3.3.4. 

α. «Πληροφόρηση». Η κατηγορία της «Πληροφόρησης» αναφέρεται στο 

περιεχόμενο σε πληροφορίες που περιέχουν οι δικτυακοί τόποι των ΟΤΑ 

α΄βαθμού. Κύρια στόχευση των κριτηρίων αυτής της κατηγορίας είναι η κάλυψη 

του πρώτου σταδίου ηλεκτρονικής διακυβέρνησης24 «Παρουσία». Ειδικότερα τα 

κριτήρια αναφέρονται σε όλους τους τομείς δράσης και αρμοδιοτήτων που 

προβλέπονται από το ∆ημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα, καθώς επίσης στην 

πληροφόρηση που παρέχεται προς τους χρήστες για τις δυνατότητες επικοινωνίας 

με το φορέα. 

β. «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες». Με την κατηγορία αυτή αξιολογείται το 

περιεχόμενο των δικτυακών τόπων σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Για την 

κατηγοριοποίηση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών υιοθετήθηκε το πρότυπο 

κατηγοριοποίησης ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΕΕ [1]. Τα κριτήρια της 

κατηγορίας αυτής απευθύνονται κατά ένα μέρος στο πρώτο στάδιο ηλεκτρονικής 

                                          
24Τα στάδια της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης παρουσιάστηκαν στην Ενότητα 2.3.1. 
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διακυβέρνησης «Παρουσία», καλύπτουν πλήρως τα στάδια της «Αλληλεπίδρασης» 

και της «Συναλλαγής» και προσεγγίζουν το τελικό στάδιο του «Μετασχηματισμού». 

γ. «Ηλεκτρονική Συμμετοχή». Με την κατηγορία αυτή αξιολογούνται οι 

δυνατότητες ηλεκτρονικής συμμετοχής των πολιτών μέσω των δικτυακών τόπων. 

Για την κατηγοριοποίηση των ηλεκτρονικής συμμετοχής υιοθετήθηκε το πρότυπο 

κατηγοριοποίησης ηλεκτρονικής συμμετοχής του ΟΗΕ [2]. Ομοίως όπως με την 

κατηγορία «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες» τα κριτήρια της κατηγορίας «Ηλεκτρονική 

Συμμετοχή» απευθύνονται κατά ένα μέρος στο πρώτο στάδιο ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης «Παρουσία», καλύπτουν πλήρως τα στάδια της «Αλληλεπίδρασης» 

και της «Συναλλαγής» και προσεγγίζουν το τελικό στάδιο του «Μετασχηματισμού». 

δ. «Λειτουργικότητα». Η εκτίμηση της λειτουργικότητας της σχετικής 

ιστοσελίδας καταγράφεται μέσω κριτηρίων με τα οποία αξιολογούνται ζητήματα 

προσβασιμότητας, χρηστικότητας, ιδιωτικότητας και ασφάλειας.  

Στο ∆ιάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα στάδια της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης σε σχέση με τις τέσσερις βασικές κατηγορίες κριτηρίων που 

χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση της ηλεκτρονικής ετοιμότητας των ΟΤΑ 

α΄βαθμού∙ με μπλε χρώμα παρουσιάζονται η πληροφόρηση, οι ηλεκτρονικές 

υπηρεσίες, η ηλεκτρονική συμμετοχή και η λειτουργικότητα (εμπόδια ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης), ενώ δίνονται αναλυτικά τα επιμέρους επίπεδα (μπεζ και πράσινος 

χρωματισμός). Το βέλος στην αριστερή πλευρά του ∆ιαγράμματος ορίζει τη 

μετάβαση από μικρότερο στάδιο ή επίπεδο προς ένα μεγαλύτερο και αναφέρεται 

αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και την 

ηλεκτρονική συμμετοχή∙ δεν αναφέρεται στα ζητήματα λειτουργικότητας, καθώς 

αυτά αντιμετωπίζονται σε όλα τα στάδια ανάπτυξης της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης και με αυξανόμενο, για κάθε ανώτερο στάδιο, βαθμό 

σημαντικότητας. 
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Εικόνα 7: Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση σε σχέση με ζητήματα Πληροφόρησης, 

Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών, Ηλεκτρονικής Συμμετοχής και Λειτουργικότητας 

 

Η συγκεκριμένη μελέτη έλαβε χώρα σε δύο στάδια. Το πρώτο στάδιο 

αφορούσε στη διαμόρφωση ενός συνόλου κατάλληλων κριτηρίων που θα 

χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των επίσημων δικτυακών τόπων των 

Ελληνικών ∆ήμων. Το δεύτερο στάδιο, την εφαρμογή των κριτηρίων αυτών στους 

δικτυακούς τόπους. Για τις ανάγκες της έρευνας  αξιολογήθηκαν οι επίσημοι 

δικτυακοί τόποι 11 ∆ήμων της χώρας. Η καταγραφή των πληροφοριών 

πραγματοποιήθηκε μέσω ερωτηματολογίου κλειστού τύπου. Στα πλαίσια της 

αξιολόγησης που πραγματοποιήθηκε το 2006 και για την καλύτερη προετοιμασία 

της κύριας διαδικασίας αξιολόγησης, επιλέχθηκε αρχικά η πιλοτική εφαρμογή του 

ερωτηματολογίου, τα αποτελέσματα της οποίας ενσωματώθηκαν και αποτέλεσαν 

την τελική μορφή του (έκδοση 2006). Ακολούθησε η διαδικασία της αξιολόγησης 

των δικτυακών τόπων όπου ο αξιολογητής λειτούργησε ως απλός χρήστης. 

Πλοηγήθηκε μέσα στους δικτυακούς τόπους των ∆ήμων, σύνδεση προς σύνδεση, 

αναζητώντας τις απαντήσεις στις οποίες αναφέρονται οι ερωτήσεις.  

Πληροφόρηση 

Πληροφοριακές 

Συναλλακτικές 

∆ιαδραστικές 

Επικοινωνιακές 

Παρουσία 

Μετασχηματισμός 

Συναλλαγή 

Αλληλεπίδραση 

∆ιαμόρφωση 
Αποφάσεων 

∆ιαβούλευση 

Πληροφόρηση 

Στάδια 
Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης 

Επίπεδα 
Ηλεκτρονικών 
Υπηρεσιών 

Επίπεδα 
Ηλεκτρονικής 
Συμμετοχής 

Προσβασιμότητα 

Χρηστικότητα 

Ιδιωτικότητα 

Ασφάλεια 

Εμπόδια 
Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης 
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Η πρώτη αξιολόγηση έλαβε χώρα το ∆εκέμβριο του 200625, ενώ η δεύτερη 

το ∆εκέμβριο του 2009. Κατά τη δεύτερη αξιολόγηση των δικτυακών τόπων 

σημειώθηκε μία προσαρμογή στη μορφή του ερωτηματολογίου «έκδοση 2009» με 

σκοπό να ενσωματωθεί στη διαδικασία, κατά κύριο λόγο, το πλαίσιο αρμοδιοτήτων 

που καθορίζει ο ∆ημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας, χωρίς όμως να μεταβληθεί το 

πλαίσιο καταγραφής και αξιολόγησης της αρχικής έρευνας. Αξιολογήθηκε 

αποκλειστικά το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στις εσωτερικές συνδέσεις26 των 

δικτυακών τόπων των ∆ήμων, όπως επίσης το περιεχόμενο που απευθύνεται σε 

ιδιώτες27 και επιχειρήσεις. ∆εν αξιολογήθηκε περιεχόμενο που απευθύνεται σε 

Φορείς και Υπηρεσίες του ∆ημόσιου ή ευρύτερου ∆ημόσιου Τομέα ή προς τους 

υπαλλήλους του Φορέα. Πραγματοποιήθηκε πρωτογενής έρευνα για την 

καταγραφή των απαντήσεων στις κατηγορίες πληροφόρησης, ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών και ηλεκτρονικής συμμετοχής, ενώ ακολουθήθηκε η μέθοδος της 

ευρετικής αξιολόγησης για την αποτύπωση της χρηστικότητας των δικτυακών 

τόπων. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης καταγράφηκε η εμφάνιση και σε μικρό 

βαθμό η ποιότητα του περιεχομένου σε πληροφορίες. Επίσης μέσω του 

ερωτηματολογίου καταγράφηκαν πληροφορίες που δίνονται για όλο το εύρος 

αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ α΄βαθμού, αλλά δεν κατέστη δυνατό να καταγραφούν 

συγκεκριμένες πληροφορίες, οι οποίες ενδεχόμενα να είναι δημοφιλείς και με 

μεγάλη απήχηση στο κοινό που τις λαμβάνει. Επιπρόσθετα δε γίνεται καταγραφή 

συγκεκριμένων υπηρεσιών ή εγγράφων που προσφέρονται από συγκεκριμένα 

τμήματα∙ ειδικότερα κατά βάση καταγράφηκαν υπηρεσίες κρατικού χαρακτήρα, 

όπως η έκδοση πιστοποιητικών. ∆ε δίνεται οπότε η δυνατότητα μέσω του 

ερωτηματολογίου να «αποκαλυφθεί» η συνεισφορά όλων των τμημάτων των ΟΤΑ 

α΄βαθμού στην εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

 

 

3.2.1. Κατηγοριοποίηση κριτηρίων 

 

Στο σημείο αυτό παρουσιάζονται οι βασικές κατηγορίες των κριτηρίων που 

χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση των επίσημων δικτυακών τόπων των 

∆ήμων. Η κάθε κατηγορία διακρίνεται σε επιμέρους υποκατηγορίες, όπου για κάθε 

μία περιλαμβάνεται ορισμένος αριθμός ερωτήσεων/κριτηρίων. Η αξιολόγηση 

                                          
25 στα πλαίσια της προετοιμασίας του Έργου:«H χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στις Περιφέρειες 
και τους ΟΤΑ», Παραδοτέο Π3: «Έκθεση αναφοράς για τις υπηρεσίες Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης που παρέχονται 
από τις Περιφέρειες και τους ΟΤΑ σε πολίτες και επιχειρήσεις», Παρατηρητήριο για την ΚτΠ, η δημοσίευση του οποίου 
πραγματοποιήθηκε το Μάιο του 2007. 
26 ως εσωτερικές συνδέσεις θεωρούνται αυτές οι οποίες αποτελούν προέκταση της επίσημης ηλεκτρονικής διεύθυνσης. 
Επίσης η αξιολόγηση δεν περιλαμβάνει τους δικτυακούς τόπους των επιχειρήσεων των ΟΤΑ. (∆ευακ, ∆ανέκ) 
27 κάτοικοι ή επισκέπτες 
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πραγματοποιήθηκε μέσω ενός ερωτηματολογίου το οποίο περιλαμβάνει 90 

ερωτήσεις κλειστού τύπου. Η περιγραφή και ανάλυση των κριτηρίων του 

ερωτηματολογίου γίνεται μία φορά και αναφέρεται στην «έκδοση 2009» 

(παράρτημα Β.1). Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι βασικές 

κατηγορίες του ερωτηματολογίου και ο αριθμος των κριτηρίων που η κάθε μία 

περιλαμβάνει.   

 

Αρίθμηση 
Ενότητας Κατηγορία Αριθμός 

Κριτηρίων 

3.3. Πληροφόρηση 31 

3.4. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες 13 

3.5. Ηλεκτρονική Συμμετοχή 12 

3.6. Λειτουργικότητα 34 

Σύνολο 90 

 

Πίνακας 5: Βασικές κατηγορίες ερωτηματολογίου αξιολόγησης 

 

Ακολούθως παρατίθεται ένας αναλυτικότερος Πίνακας με το διαχωρισμό 

των βασικών κατηγοριών σε υποκατηγορίες και τον αριθμό των ερωτήσεων που η 

κάθε υποκατηγορία περιλαμβάνει. 

 

Κατηγορία Υποκατηγορία Αριθμός 
Κριτηρίων 

Πληροφόρηση 
Περιεχόμενο 12 
Πολυμέσα 3 
Επικοινωνία 16 

Ηλεκτρονικές 
Υπηρεσίες 

Επίπεδο 0 - Γενικά 3 
Επίπεδο 1 3 
Επίπεδο 2 2 
Επίπεδο 3 3 
Επίπεδο 4 2 

Ηλεκτρονική 
Συμμετοχή 

Επίπεδο 0 1 
Επίπεδο 1 5 
Επίπεδο 2 2 
Επίπεδο 3 4 

Λειτουργικότητα 
Χρηστικότητα 20 
Προσβασιμότητα 9 
Ιδιωτικότητα και ασφάλεια 5 

 Σύνολο 90 

 

Πίνακας 6: Βασικές υποκατηγορίες ερωτηματολογίου αξιολόγησης 
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3.2.2. Τύποι Ερωτήσεων-Απαντήσεων 

 

Οι ερωτήσεις ξεχωρίζουν σε ερωτήσεις τύπου «Όχι/Ναι» με τιμές28 0 ή 1 

αντίστοιχα και ορίζεται με τον τρόπο αυτό η παρουσία ή όχι του κριτηρίου. Αυτές 

αποτελούν και τη πλειοψηφία των ερωτήσεων μιας και βασικός στόχος είναι 

αποκλειστικά η καταγραφή της παρουσίας των συγκεκριμένων θεματικών 

ενοτήτων στους επίσημους δικτυακούς τόπους των ∆ήμων και όχι η ποιοτική τους 

αξιολόγηση. Οι ερωτήσεις τύπου «Κλιμάκωση» δίνουν τη δυνατότητα μεγαλύτερης 

κατηγοριοποίησης των απαντήσεων και προσθέτουν ποιοτικά χαρακτηριστικά στην 

ανάλυση, παίρνοντας τιμές 0, 1, 2, ή 3, καθώς ο μέγιστος αριθμός απαντήσεων 

είναι τέσσερις, όπως δείχνει ο Πίνακας που ακολουθεί. 

 

Τύπος 
Απαντήσεων 

Αριθμός 
Απαντήσεων 

Αριθμός 
Κριτηρίων 

Κλιμάκωση 

2 2 

3 5 

4 4 

Σύνολο 11 

Όχι / Ναι 
2 79 

Σύνολο 79 

Γενικό Σύνολο 90 

 

Πίνακας 7: Τύποι ερωτήσεων-απαντήσεων 

 

3.2.3. ∆ιαφορές ερωτηματολογίου 2006-2009 

 

Κατά τη δεύτερη αξιολόγηση των δικτυακών τόπων σημειώθηκε μία 

προσαρμογή στη μορφή του ερωτηματολογίου «έκδοση 2009» με σκοπό να 

ενσωματωθούν στη διαδικασία αξιολόγησης οι σύγχρονες τάσεις, χωρίς όμως να 

μεταβληθεί το πλαίσιο καταγραφής και αξιολόγησης της αρχικής έρευνας. Το 

γεγονός αυτό συντελέστηκε με την προσθήκη νεών ερωτήσεων, την απαλειφή 

άλλων, καθώς επίσης με την τροποποίηση της μορφής των απαντήσεων σε 

ορισμένες ερωτήσεις. 

 

 

 

 

 

                                          
28 Τιμές 0 ή 1 παίρνουν οι απαντήσεις για την ανάλυση, επεξεργασία και παρουσίαση των δεδομένων 
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Ομαδοποίηση Κατάσταση 
Ερώτησης Σχόλιο Αριθμός 

Κριτηρίων 

1 

Αμετάβλητο Ερώτηση και απάντηση παραμένουν ως έχουν 41 

∆ιαχωρισμός Η ερώτηση σπάει σε επιμέρους ερωτήσεις. 24 

Σύμπτυξη Περιορίστηκαν οι πιθανές απαντήσεις. 13 

Σύνολο 78 

2 
Νέα Ερώτηση Προσθήκη ερωτήσεων 12 

Σύνολο 12 

3 
Να μην περιληφθεί Αφαίρεση ερωτήσεων 8 

Σύνολο 8 

Γενικό Σύνολο 98 

 

Πίνακας 8: ∆ιαφοροποίηση ερωτηματολογίου μεταξύ εκδόσεων 2006 και 2009 

 

 Ειδικότερα, σαράντα μία ερωτήσεις παρέμειναν στην «έκδοση 2009» χωρίς 

να υποστούν καμμία μεταβολή. Προέκυψαν είκοσι τέσσερις ερωτήσεις με την 

αλλαγή στη μορφή απάντησής από «Πολλαπλές Απαντήσεις» σε«Όχι/Ναι», 

γεγονός που επέτρεψε την καλύτερη επεξεργασία και παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων. Επίσης σε δεκατρείς ερωτήσεις υπήρξε μείωση του αριθμού των 

πιθανών απαντήσεων, προστέθηκαν δώδεκα νέες ερωτήσεις, ενώ απαλήφθηκαν 

εννιά που είχαν χρησιμοποιηθεί στην αρχική έκδοση. 

 

3.2.4. Ορισμός δείγματος & Πηγές 

 

Το δείγμα των δήμων, στην αρχική αξιολόγηση που έλαβε χώρα το 2006 με 

το Σχέδιο «Καποδίστριας» σε ισχύ, περιελάμβανε 224 ∆ήμους. Κατά την 

προετοιμασία της δεύτερης αξιολόγησης το 2009 έγινε γνωστό το πλαίσιο των 

μεταβολών που επρόκειτο να συντελεστούν στον αυτοδιοικητικό χάρτη της χώρας 

από την επερχόμενη ψήφιση και εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης». Τα 

κύρια σημεία του Προγράμματος «Καλλικράτης» που αφορούσαν στους ΟΤΑ 

α΄βαθμού προέβλεπαν τη μείωση του αριθμού των ∆ήμων, κυρίως με την 

ενσωμάτωση των μικρότερων ∆ήμων στους μεγαλύτερους της κάθε περιοχής, και 

την ταυτόχρονη μεταβολή της διοικητικής περιφέρειας των νέων ∆ήμων που θα 

προέκυπταν από τις επικείμενες συνενώσεις. Κρίθηκε σκόπιμο η μελέτη να 

επικεντρωθεί στην προσαρμογή του ερωτηματολογίου στις αρμοδιοτήτες που 

προβλέπονται από το ∆ΚΚ και να δημιουργηθεί ένα αρχικό πλαίσιο προσέγγισης 

ολόκληρου του εύρους δράστηριοποίησης των ΟΤΑ α΄βαθμού. Το γεγονός αυτό 

επιβεβαιώθηκε από το νέο Νόμο, όπως παρουσιάζεται στην Ενότητα 2.2.3, όπου με 

την κατάργηση των Νομαρχιών, πρόσθετες αρμοδιότητες, ακόμα και σε νέους 

τομείς δραστηριοποίησης, μεταφέρονται προς τους νέους ∆ήμους. Σε ό,τι αφορά 

στον ορισμό του δείγματος επιλέχθηκαν τυχαία 11 ∆ήμοι που αποτελούν τις 
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πρωτεύουσες των νομών τους και οι οποίοι το πιθανότερο ήταν να παραμείνουν ως 

οι επικεφαλείς στο νέο καθεστώς. Οι ∆ήμοι που επιλέχθηκαν οπότε δεν αποτελούν 

αντιπροσωπευτικό δείγμα όλων των ∆ήμων της Ελλάδας, αλλά το αντικείμενο της 

συγκεκριμένης μελέτης. Οι αξιολογήσεις που έλαβαν χώρα κατά τα έτη 200629 και 

2009 περιλαμβάνουν τους ∆ήμους που καταγράφονται στον ακόλουθο πίνακα. 

 

Α/α ∆ΗΜΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 

2006 2009 
1 ∆ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ http://www.cityofathens.gr http://www.cityofathens.gr 
2 ∆ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ http://www.volos-city.gr http://www.volos-city.gr 
3 ∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ http://www.heraklion-city.gr http://www.heraklion.gr 
4 ∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ http://www.thessalonikicity.gr http://www.thessaloniki.gr 
5 ∆ΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ http://www.ioannina.gr http://www.ioannina.gr 
6 ∆ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ http://www.cityofkavala.gr http://www.kavala.gov.gr 
7 ∆ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ http://www.corfu.gr http://www.corfu.gr 
8 ∆ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ http://www.kozanh.gr http://www.kozanh.gr 
9 ∆ΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ http://www.korinthos.gr http://www.korinthos.gr 

10 ∆ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ http://www.larissa-dimos.gr http://www.larissa-dimos.gr 
11 ∆ΗΜΟΣ ΠΑΤΡΩΝ http://www.patras.gr http://www.e-patras.gr 

 

Πίνακας 9: Ηλεκτρονικές διευθύνσεις ΟΤΑ πρώτου βαθμού (∆είγμα) 

 

 

3.3. Κριτήρια Αξιολόγησης 
Στις υποενότητες 3.3.1 - 3.3.4 παρουσιάζονται τα κριτήρια που 

χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση των επίσημων δικτυακών τόπων των 11 

επιλεγμένων ∆ήμων της Ελλάδος. Η παρουσίαση του ερωτηματολογίου θα γίνει μία 

φορά και θα αφορά στην «έκδοση 2009» (παράρτημα Β.1). 

  

3.3.1. Πληροφόρηση 

 

3.3.1.1. Περιεχόμενο 

 

Η αξιολόγηση των επίσημων δικτυακών τόπων των ∆ήμων αναφέρεται 

αρχικά στο βαθμό που οι τόποι παρέχουν πληροφόρηση30 στους ενδιαφερόμενους 

πολίτες και τις επιχειρήσεις. Στόχος της έρευνας είναι να καταγράψει κατά πόσο οι 

επίσημες ιστοσελίδες των ∆ήμων παρέχουν άμεση πληροφόρηση, ώστε σε τοπικό 

επίπεδο να αποτελέσουν διαδικτυακή πύλη για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της 

                                          
29 Το δείγμα των δήμων στην αρχική αξιολόγηση περιελάμβανε 224 ∆ήμους. 
30 Ως πληροφόρηση θεωρούνται επίσης οι πληροφορίες που αφορούν στη δυνατότητα ηλεκτρονικής συμμετοχής των 
πολιτών και οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω της ιστοσελίδας του φορέα. Θα αναλυθούν στα 
τμήματα 3.4 και 3.5. 
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περιοχής ευθύνης τους. Οι απαντήσεις έχουν τη μορφή, υπάρχει πληροφόρηση ή 

δεν υπάρχει πληροφόρηση. Τα κριτήρια παρουσιάζονται συνοπτικά στον Πίνακα 

που ακολουθεί, ενώ στο τέλος της ενότητας περιλαμβάνεται Πίνακας με τις πλήρεις 

ερωτήσεις και απαντήσεις.  

 

 

Κριτήριο που απευθύνεται σε: Αριθμός Κριτηρίων 
Αποστολή ∆ήμου -  Χαιρετισμός δημάρχου 2 

Αρμοδιότητες 7 

Οργάνωση & Υπηρεσίες Φορέα 1 

Νέα - Εκδηλώσεις 2 

Σύνολο 12 

 
Πίνακας 10: Συνοπτική παρουσίαση κριτηρίων αξιολόγησης «Περιεχόμενο» 

 

Για τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού δικτυακού τόπου, κάθε ιστοσελίδα 

πρέπει να περιέχει σαφές, συνοπτικό και ευανάγνωστο περιεχόμενο (WCAG1 

14.1) [28]31. Πρέπει να ορίζει ξεκάθαρα «τι θέλει να πει» και «σε ποιους 

απευθύνεται». Ο επισκέπτης πρέπει να κατανοήσει πολύ γρήγορα τι ακριβώς 

προσφέρει ο δικτυακός τόπος, διαφορετικά πολύ σύντομα θα εγκαταλείψει την 

ιστοσελίδα. 

Το κριτήριο 1 «Υπάρχει ειδική αναφορά στην αποστολή, το όραμα και τις 

προτεραιότητες του Ο.Τ.Α.;» αξιολογεί κατά πόσο υπάρχει από την μεριά των 

∆ήμων μία κωδικοποιημένη αναφορά για τον τρόπο που οι ίδιοι αντιλαμβάνονται 

το ρόλο τους και παράλληλα προχωρούν στον στρατηγικό σχεδιασμό των 

ενεργειών τους· τέτοιες αναφορές μπορούν να είναι διαθέσιμες είτε σε απλό 

κείμενο σε μορφή .html είτε σε μορφή αρχείου όπως .pdf, .doc, ή .xls. 

Το κριτήριο 2 αναφέρεται στον Χαιρετισμό ∆ήμαρχου, ο οποίος έχει τη 

δυνατότητα με μία σύντομη προσωπική αναφορά στο δικτυακό τόπο να υποδεχτεί 

τους ηλεκτρονικούς επισκέπτες του ∆ήμου.  

Ακολούθως αξιολογείται η πληροφόρηση που προσφέρεται σχετικά με τις 

αρμοδιότητες και τους στόχους του φορέα, καθώς επίσης και για θέματα 

ευρύτερου οικονομικού, κοινωνικού, πολιτιστικού ενδιαφέροντος· πληροφόρηση 

για κοινωνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, τουριστικές πληροφορίες, αθλητικά 

προγράμματα και γεγονότα, θέματα εκπαίδευσης, απασχόλησης και πρόνοιας. 

(κριτήρια 3-9). Για τις ανάγκες της έρευνας οι τομείς αρμοδιοτήτων32 που 

                                          
31 Στις επόμενες παραγράφους δεν θα αναφέρεται κάθε φορά η βιβλιογραφική αναφορά με αρίθμηση 49 που αφορά 
στο  WCAG: Web Content Accessibility Guidelines 1.0”, διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο: 
http://www.w3.org/TR/WCAG10/#Guidelines, αλλά μόνο μέσα σε παρένθεση το σημείο ελέγχου του προτύπου. 
32 Οι τομείς αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στο ∆ημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα αναπτύχθηκαν αναλυτικά στο 
Κεφάλαιο 2.2 
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απαριθμούνται στο ∆ημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα μετατρέπονται σε θεματικές 

ενότητες πληροφόρησης, με σκοπό να καλυφθεί σε επίπεδο πληροφόρησης όλο το 

εύρος δραστηριοτήτων του ∆ήμου. Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται 

αναλυτικά οι θεματικές ενότητες πληροφόρησης. 

 

 

Θεματικές Ενότητες Πληροφόρησης 
Ανάπτυξη & Τουρισμός 
Περιβάλλον 
Ποιότητα Ζωής & Εύρυθμη Λειτουργία των Πόλεων 
Απασχόληση & Επιχειρηματικότητα 
Κοινωνική Προστασία & Αλληλεγγύη 
Παιδεία, Αθλητισμός,  Πολιτισμός 
Πολιτική Προστασία  

 

Πίνακας 11: Συνοπτική παρουσίαση κριτηρίων αξιολόγησης «Αρμοδιότητες» 

 

Η έκταση των κειμένων που περιλαμβάνονται στο δικτυακό τόπο μπορεί να 

καταλαμβάνει έκταση τριών τεσσάρων σελίδων ή και ακόμα μεγαλύτερης. Κείμενα 

τέτοιας έκτασης πρέπει να είναι διαθέσιμα και σε άλλες μορφές εγγράφων, όπως 

για παράδειγμα .doc ή .pdf και να διατίθεται σε εκτυπώσιμη μορφή, ώστε ο 

χρήστης να έχει τόσο τη δυνατότητα αποθήκευσης, όσο και εκτύπωσής τους 

(WCAG1 6.3). 

Σημαντική θεωρείται η πληροφόρηση που προσφέρεται σχετικά με την 

οργάνωση, τη λειτουργία και τη διοικητική διάρθρωση του φορέα (κριτήριο 10). 

Μπορεί απλά να περιλαμβάνεται μία λίστα των τμημάτων που απαρτίζουν το φορέα 

ή ακόμα και πρόσθετες πληροφορίες όπως οι αρμοδιότητες των επιμέρους 

τμημάτων και ο σχεδιασμός των ενεργειών τους για το μέλλον. Οι πληροφορίες για 

την οργάνωση και λειτουργία των ∆ήμων προέρχονται κατά κύριο λόγο από 

κείμενα νομοθεσίας. Για να μπορέσει ο χρήστης να αναγνώσει ένα κείμενο που 

προέρχεται από επίσημο έγγραφο, η έκταση του περιεχομένου πρέπει να 

περιοριστεί κατά 75% περίπου ώστε αυτό να γίνει εύκολα αναγνώσιμο (WCAG1 

12.3). 

Το κριτήριο 11 «∆ημοσιεύονται τοπικά ΝΕΑ στον τόπο;» αναφέρεται σε 

ειδήσεις τοπικού ή περιφερειακού ενδιαφέροντος, παράλληλα με τη συχνότητα με 

την οποία αυτές δημοσιεύονται33. Το κριτήριο 12 αξιολογεί τη δυνατότητα που 

δίνεται στο χρήστη για την ανεύρεση πληροφοριών μέσω ημερολογιακής 

αναζήτησης. Οι πληροφορίες μπορεί να είναι διαθέσιμες σε HTML μορφή, σε αρχείο 

.doc ή .pdf ή ακόμα σε μορφή αναζήτησης, όπου ο επισκέπτης μπορεί να 

                                          
33 περικλείεται εννοιολογικά η έννοια του Γραφείο Τύπου. 
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αναζητήσει γεγονότα και εκδηλώσεις ανά μήνα, ημέρα ή θεματικό πεδίο. Ο 

συνδυασμός των δύο αυτών κριτηρίων έχει ως στόχο να καταγράψει γεγονότα που 

έχουν ήδη συντελεστεί (κριτήριο 11) και από την άλλη, γεγονότα που πρόκειται 

στο μέλλον να λάβουν χώρα (κριτήριο 12). 

 

Κωδικός 
Κριτηρίου Κριτήριο Οδηγίες 

Απάντησης 

1 Υπάρχει ειδική αναφορά στην αποστολή, το όραμα και 
τις προτεραιότητες του ΟΤΑ; 0=Όχι ή 1=Ναι 

2 Ο τόπος περιλαμβάνει χαιρετισμό του δήμαρχου; 0=Όχι ή 1=Ναι 

3 Ο τόπος περιλαμβάνει πληροφόρηση για θέματα 
«Ανάπτυξης και Τουρισμού»; 0=Όχι ή 1=Ναι 

4 Ο τόπος περιλαμβάνει πληροφόρηση για θέματα 
«Περιβάλλοντος»; 0=Όχι ή 1=Ναι 

5 
Ο τόπος περιλαμβάνει πληροφόρηση για θέματα 
«Ποιότητας Ζωής και Εύρυθμης Λειτουργίας των 
Πόλεων»; 

0=Όχι ή 1=Ναι 

6 Ο τόπος περιλαμβάνει πληροφόρηση για θέματα 
«Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας»; 0=Όχι ή 1=Ναι 

7 Ο τόπος περιλαμβάνει πληροφόρηση για θέματα 
«Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης»; 0=Όχι ή 1=Ναι 

8 Ο τόπος περιλαμβάνει πληροφόρηση για θέματα 
«Παιδείας, Αθλητισμού, Πολιτισμού»; 0=Όχι ή 1=Ναι 

9 Ο τόπος περιλαμβάνει πληροφόρηση για θέματα 
«Πολιτικής Προστασίας»; 0=Όχι ή 1=Ναι 

10 Ο τόπος περιλαμβάνει πληροφόρηση για την 
Οργάνωση και τις Υπηρεσίες Φορέα; 0=Όχι ή 1=Ναι 

11 ∆ημοσιεύονται τοπικά νέα και ειδήσεις στον τόπο; 0=Όχι ή 1=Ναι 

12 Υπάρχει διαθέσιμο ηλεκτρονικό ημερολόγιο με 
μελλοντικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις; 0=Όχι ή 1=Ναι 

 

Πίνακας 12: Αναλυτική παρουσίαση κριτηρίων αξιολόγησης «Περιεχόμενο» 

 

3.3.1.2. Πολυμέσα 

 

Το κριτήριο 13 καταγράφει την ύπαρξη ηλεκτρονικών χαρτών, είτε σε 

μορφή εικόνας, είτε σε μορφή αρχείου, είτε ως εφαρμογή Γεωγραφικού 

Πληροφοριακού Συστήματος. Ειδικότερα οι δια-δραστικοί ηλεκτρονικοί χάρτες 

δίνουν τη δυνατότητα στους χρήστες να ανακτήσουν πληροφορίες και ταυτόχρονα 

να κατατοπιστούν γεωγραφικά στην αναφερόμενη περιοχή [60].  

Τα κριτήρια 16 και 17 αναφέρονται στη χρησιμοποίηση αρχείων ήχου και 

εικόνας για την προβολή του περιεχομένου των δικτυακών τόπων. Η χρήση 

πολυμεσικών εφαρμογών εμπλουτίζει την παρουσίαση των πληροφοριών, αυξάνει 

το επίπεδο ικανοποίησης των επισκεπτών και αποτυπώνει ξεκάθαρα την πρόθεση 

του φορέα για χρησιμοποίηση τεχνολογιών ανώτερου επιπέδου συγκριτικά με την 

στατική παράθεση πληροφοριών σε μορφή κειμένου [61]. 
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Κωδικός 
Κριτηρίου Κριτήριο Οδηγίες Απάντησης 

13 Υπάρχουν διαθέσιμοι ηλεκτρονικοί χάρτες της 
περιοχής; 

0=Όχι ή  
1=Στατικούς χάρτες ή σε μορφή 
αρχείου (.pdf, .jpg) ή  
2=∆ια-δραστικοί ηλεκτρονικοί χάρτες. 

14 Ο τόπος περιέχει αρχεία ήχου (Audio clip); 0=Όχι ή 1=Ναι 
15 Ο τόπος περιέχει αρχεία βίντεο (Video clip); 0=Όχι ή 1=Ναι 

 

Πίνακας 13: Αναλυτική παρουσίαση κριτηρίων αξιολόγησης «Πολυμέσα» 

 

3.3.1.3. Επικοινωνία 

 

 Στην ενότητα αυτή αξιολογείται η πληροφόρηση που παρέχεται στους 

χρήστες σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να επικοινωνήσουν με 

το φορέα.  

 

Υποκατηγορία Κριτήριο που 
απευθύνεται σε: 

Αριθμός 
Κριτηρίων 

Επικοινωνία 

Φορέας 3 

∆ιαχειριστής 1 

Τμήματα - Υπηρεσίες 5 

Γραμμή ∆ημότη 1 

ΚΕΠ 1 

Μέλη Συμβουλίου 4 

Εξωτερικές Συνδέσεις 1 

Σύνολο 16 

 
Πίνακας 14: Συνοπτική παρουσίαση κριτηρίων αξιολόγησης «Επικοινωνία» 

 

Θεωρείται πολύ σημαντική αρχικά η διαθεσιμότητα των βασικών στοιχείων 

επικοινωνίας του φορέα που είναι η ταχυδρομική διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου 

και μία «γενική» διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (κριτήρια 16-18). 

Σημαντική πληροφορία για τους χρήστες αποτελεί επίσης η δυνατότητα 

επικοινωνίας με το ∆ιαχειριστή (Webmaster) της ιστοσελίδας. Για το λόγο αυτό 

καταγράφεται η εμφάνιση μιας ξεκάθαρη σύνδεσης μέσα στο δικτυακό τόπο όπου 

αναφέρεται η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ∆ιαχειριστή (κριτήριο 

19). 

Με τα κριτήρια 20-24 αξιολογείται η πληροφόρηση που παρέχεται στους 

χρήστες για την επικοινωνία με τα Τμήματα και τις Υπηρεσίες του φορέα. 

Ειδικότερα καταγράφεται η ταχυδρομική διεύθυνση όπου στεγάζονται τα τμήματα, 

τηλεφώνα επικοινωνίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς επίσης 

τα στοιχεία του υπεύθυνου του τμήματος και το ωράριο λειτουργίας κατά τη 

διάρκεια του οποίου μπορεί να εξυπηρετηθεί το κοινό. Ξεχωριστές ερωτήσεις 
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καλύπτουν την ύπαρξη ως υπηρεσίας ανεξάρτητης Γραμμής ∆ημότη (κριτήριο 25), 

καθώς και τα στοιχεία για ενημέρωση σχετικά με Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών 

(ΚΕΠ) που λειτουργεί ύπο την εποπτεία του ∆ήμου (κριτήριο 26). 

Με τα κριτήρια 27-30 αξιολογείται η δυνατότητα που δίνεται στους πολίτες 

να επικοινωνήσουν με τους εκλεγμένους συμβούλους για την κατάθεση αιτημάτων 

ή παραπόνων. Καταγράφεται η διαθεσιμότητα των στοιχείων (ονοματεπώνυμο) 

των μελών του ∆ημοτικού Συμβουλίου, η ταχυδρομική τους διεύθυνση, τηλέφωνο 

επικοινωνίας και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Τέλος με το κριτήριο 31 καταγράφεται η διαθεσιμότητα εξωτερικών 

συνδέσεων τόσο για δικτυακούς τόπους της Κεντρικής Κυβέρνησης και ∆ημοσίων 

Υπηρεσιών, όσο και για φορείς δημόσιους ή ιδιωτικούς, τοπικού ή περιφερειακού 

επιπέδου. Στοιχεία επικοινωνίας για αστυνομία, νοσοκομεία, φαρμακεία, 

ξενοδοχεία και γενικότερα για φορείς που ενδιαφέρουν πολίτες, τουρίστες και 

επιχειρήσεις. 
Κωδικός 
Κριτηρίου Κριτήριο Οδηγίες 

Απάντησης 
16 Είναι διαθέσιμη η ταχυδρομική διεύθυνση του Φορέα; 0=Όχι ή 1=Ναι 
17 Είναι διαθέσιμο τηλέφωνο επικοινωνίας του Φορέα; 0=Όχι ή 1=Ναι 

18 Είναι διαθέσιμη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του 
Φορέα; 0=Όχι ή 1=Ναι 

19 Περιέχεται διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για το 
∆ιαχειριστή της ιστοσελίδας (Webmaster); 0=Όχι ή 1=Ναι 

20 Είναι διαθέσιμη η ταχυδρομική διεύθυνση των τμημάτων των 
ΟΤΑ; 0=Όχι ή 1=Ναι 

21 Είναι διαθέσιμο τηλέφωνο επικοινωνίας των τμημάτων των ΟΤΑ; 0=Όχι ή 1=Ναι 

22 Είναι διαθέσιμη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των 
τμημάτων των ΟΤΑ; 0=Όχι ή 1=Ναι 

23 Είναι διαθέσιμα τα στοιχεία των υπεύθυνων των τμημάτων των 
ΟΤΑ; 0=Όχι ή 1=Ναι 

24 Είναι διαθέσιμο  το ωράριο λειτουργίας των τμημάτων των ΟΤΑ; 0=Όχι ή 1=Ναι 
25 Υπάρχει διαθέσιμη Γραμμή ∆ημότη; 0=Όχι ή 1=Ναι 

26 Υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία επικοινωνίας των Κ.Ε.Π. που 
λειτουργούν στο χώρο ευθύνης του ΟΤΑ; 0=Όχι ή 1=Ναι 

27 Είναι διαθέσιμα τα στοιχεία των μελών του ∆Σ; 0=Όχι ή 1=Ναι 
28 Είναι διαθέσιμο τηλέφωνο επικοινωνίας των μελών του ∆Σ; 0=Όχι ή 1=Ναι 

29 Είναι διαθέσιμη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των 
μελών του ∆Σ; 0=Όχι ή 1=Ναι 

30 Είναι διαθέσιμη η ταχυδρομική διεύθυνση των μελών του ∆Σ; 0=Όχι ή 1=Ναι 

31 Υπάρχουν διαθέσιμες εξωτερικές συνδέσεις (ιδιωτικός και 
δημόσιος τομέας) – χρήσιμα τηλέφωνα; 0=Όχι ή 1=Ναι 

 

Πίνακας 15: Αναλυτική παρουσίαση κριτηρίων αξιολόγησης «Επικοινωνία» 

 

3.3.2. Ηλεκτρονικές υπηρεσίες 

 

Στην ενότητα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα κριτήρια βάσει των οποίων 

αξιολογούνται οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που προσφέρουν οι ΟΤΑ α΄βαθμού. Η 

διερεύνηση και η καταγραφή του επιπέδου ανάπτυξης των ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών, πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την ακόλουθη κατηγοριοποίηση 



 75

επιπέδου υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που προτείνει η Ευρωπαϊκή 

Κοινότητα34. Η προτεινόμενη μεθοδολογία η οποία καταγράφει το βαθμό στον 

οποίο οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά, βασίζεται σε μέθοδο που 

αναπτύχθηκε με πρωτοβουλία της Κυβέρνησης της Ολλανδίας και αποτελεί δείκτη 

συγκριτικής προτυποποίησης (benchmarking) του σχεδίου eEurope35: 

• Επίπεδο 1: Πληροφοριακές υπηρεσίες. 

• Επίπεδο 2: Επικοινωνιακές υπηρεσίες. 

• Επίπεδο 3: ∆ιαδραστικές υπηρεσίες. 

• Επίπεδο 4: Συναλλακτικές υπηρεσίες. 

Μέσω των ερωτήσεων προκύπτει σε ποιο επίπεδο βρίσκεται ο φορέας∙ δεν 

πραγματοποιείται συγκριτική αξιολόγηση της διαθεσιμότητας συγκεκριμένων 

υπηρεσιών που προσφέρουν οι ∆ήμοι. Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται 

συνοπτικά τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση του επιπέδου των 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών. 

Κατηγορία Υποκατηγορία Κριτήριο 

Ηλεκτρονικές 
Υπηρεσίες 

Επίπεδο 0 Υπάρξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών 
γενικά 

Επίπεδο 1 
∆ικαιολογητικά 
∆ιαδικασία 
Κόστος 

Επίπεδο 2 
Έντυπα σε Ηλεκτρονική Μορφή 
Βιβλίο Αιτημάτων-Παραπόνων 

Επίπεδο 3 
Εγγραφή Χρήστη 
Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης 
Παρακολούθηση Εξέλιξης αίτησης 

Επίπεδο 4 
Ηλεκτρονική Πληρωμή 
Ηλεκτρονική Ολοκλήρωση 

Γενικά 
Θέσεις Εργασίας 
Ηλεκτρονικές Συμβάσεις 

Σύνολο : 13   

 

Πίνακας 16: Συνοπτική παρουσίαση κριτηρίων αξιολόγησης «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες» 

 

Αξίζει να επισημανθούν ορισμένες διευκρινίσεις σχετικά με τις βασικές 

υποθέσεις που ελήφθησαν για την τελική κατηγοριοποίηση των ∆ήμων που 

πραγματοποιήθηκε βάσει των επιπέδων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του μοντέλου 

της ΕΕ.  Η «κατάκτηση» ενός επιπέδου από ένα ∆ήμο στην τελική 

κατηγιοριοποίηση αναφέρεται στο ότι οι ∆ήμοι προσφέρουν τουλάχιστον ορισμένες 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες του επιπέδου αυτού και όχι ότι προσφέρουν όλες τις 

                                          
34 Προηγήθηκε ανάλυση των βασικών σημείων του προτύπου στο Κεφάλαιο 2.4.2. 
35 Για τις ανάγκες της έρευνας επιλέγεχθηκε η έκδοση του μοντέλου που παρουσιάστηκε στα πλαίσια του 
eEurope2002, ∆εν περιλαμβάνεται το Επίπεδο 5 “Targetisation” που προστέθηκε στα πλαίσια των αξιολογήσεων του 
i2010.. 
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δυνατότητες που περιγράφονται σε αυτό το επίπεδο. Για παράδειγμα εφόσον ένας 

∆ήμος παρέχει έντυπα αιτήσεων σε ηλεκτρονική μορφή, αλλά δεν παρέχει «Βιβλίο 

αιτημάτων», τότε αυτομάτως καταλαμβάνει το «Επίπεδο 2» βάσει του μοντέλου 

που έχει υιοθετηθεί.  

Αρχικά είναι σημαντικό να εντοπισθεί κατά πόσο ο φορέας μέσω του 

επίσημου δικτυακού τόπου που διαθέτει, παρέχει ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς το 

κοινό. Υπηρεσίες που δεν υπάγονται σε κανένα από τα επίπεδα που 

παρουσιάζονται ακολούθως, περιλαμβάνουν περιπτώσεις όπου απλά αναφέρεται ο 

τίτλος της παρεχόμενης υπηρεσίας χωρίς να είναι διαθέσιμη στο επίσημο δικτυακό 

τόπο καμία πρόσθετη πληροφορία (κριτήριο 32).  

 

3.3.2.1. Επίπεδο 1: Πληροφοριακές υπηρεσίες 

 

Στο επίπεδο 1 περιλαμβάνονται τα δικαιολογητικά – πιστοποιητικά (κριτήριο 

33) που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της υπηρεσίας, πληροφορίες σχετικά με 

τη διαδικασία (κριτήριο 34) και το κόστος (κριτήριο 35) με το οποίο θα 

επιβαρυνθεί ο πολίτης.  

 

3.3.2.2. Επίπεδο 2: Επικοινωνιακές υπηρεσίες 

 

Στο επίπεδο αυτό περιλαμβάνονται πρόσθετες δυνατότητες, όπως η 

ανάκτηση των αιτήσεων που απαιτούνται σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου 

(κριτήριο 36)· τα έντυπα των αιτήσεων μπορεί να είναι είτε κενά, είτε προ-

συμπληρωμένα με τα στοιχεία του πολίτη. Οι σύνδεσμοι που αναφέρονται σε 

αρχεία .pdf και άλλα μη html αρχεία πρέπει να επισημαίνονται σαφώς ως τέτοιοι. Ο 

χρήστης αναμένει από όλους τους συνδέσμους που ενεργοποιεί να τον οδηγήσουν 

σε μία άλλη ιστοσελίδα.  Είναι σημαντικό να προειδοποιήσει τους χρήστες εάν μια 

σύνδεση δεν κατευθύνει σε κάποια άλλη ιστοσελίδα (WCAG1 13.1).   

 Σε ένα δεύτερο επίπεδο αξιολογείται η δυνατότητα επικοινωνίας των 

πολιτών μέσω ενός «βιβλίου αιτημάτων» (κριτήριο 37), όπου ο χρήστης μπορεί να 

ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες για τις υπηρεσίες που παρέχονται. 

 

 

3.3.2.3. Επίπεδο 3: ∆ιαδραστικές υπηρεσίες 

 

Στο επίπεδο αυτό δίνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης 

προς το αρμόδιο τμήμα (κριτήριο 39).  Βασική προϋπόθεση για την ηλεκτρονική 

υποβολή αιτήσεων αποτελεί η «Εγγραφή» του χρήστη στο δικτυακό τόπο και η 
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απόκτηση κωδικού πρόσβασης (κριτήριο 38). Επίσης ο πολίτης έχει πλέον τη 

δυνατότητα να παρακολουθήσει ηλεκτρονικά την πορεία της αίτησης του (Track & 

Trace) (κριτήριο 40). Στο επίπεδο 3 δεν ελέγχεται με ποιον τρόπο το back-office 

του ΠΣ του φορέα υλοποιεί την ολοκλήρωση της συναλλαγής.  

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης δεν υπήρχε δυνατότητα εγγραφής και 

ανάκτησης κωδικού πρόσβασης για την είσοδο στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που 

παρέχουν οι ΟΤΑ α΄βαθμού με αποτέλεσμα η απάντηση των ερωτήσεων να 

βασιστεί στις αναφορές των ΟΤΑ α΄βαθμού για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που 

παρέχουν.  

 

3.3.2.4. Επίπεδο 4: Συναλλακτικές υπηρεσίες 

 

Στο επίπεδο αυτό περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες, των οποίων η 

ολοκλήρωση της υλοποίησής τους πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά 

(κριτήριο 41), καθώς επίσης και η πραγματοποίηση ηλεκτρονικών πληρωμών  

μέσω του δικτυακού τόπου (κριτήριο 42).  Οι ηλεκτρονικές πληρωμές αναφέρονται 

στη δυνατότητα ηλεκτρονικής πληρωμής κλήσεων, λογαριασμών ύδρευσης, τελών 

στάθμευσης και γενικά τελών αρμοδιότητας του ∆ήμου.  

Ολοκληρώνοντας, κρίθηκε σκόπιμο να συμπεριληφθεί στην ενότητα αυτή 

το κριτήριο 43 «Είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά προκυρήξεις νέων θέσεων εργασίας 

που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών του φορέα;», καθώς αποτελεί πολύ 

σημαντική πληροφορία για τους πολίτες. Η μορφή στην οποία μπορεί να 

συναντήσει ο χρήστης τέτοιες πληροφορίες είναι σε HTML μορφή, σε αρχείο .doc ή 

.pdf ή ακόμα σε μορφή αναζήτησης, όπου ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει θέσεις 

εργασίας με βάση την ειδικότητα που απαιτείται.  

Τέλος, το κριτήριο 44 καταγράφει το επίπεδο των ∆ήμων όσον αφορά στις 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες διαχείρισης δημοσίων συμβάσεων (e-procurement). 

Αξιολογείται η μορφή στην οποία είναι διαθέσιμες τέτοιες προκηρύξεις, καθώς 

επίσης η δυνατότητα ηλεκτρονικής κατάθεσης προσφορών από τους υποψήφιους 

μειοδότες. 

  
Κωδικός 
Κριτηρίου Κριτήριο Οδηγίες Απάντησης 

32 Υπάρχει ένδειξη παρουσίας ηλεκτρονικών υπηρεσιών στον 
τόπο; 0=Όχι ή 1=Ναι 

33 Είναι διαθέσιμος κατάλογος με τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
για τις υπηρεσίες που προσφέρει ο Φορέας; 0=Όχι ή 1=Ναι 

34 Περιγράφεται η απαιτούμενη διαδικασία για την ολοκλήρωση 
της υπηρεσίας που προσφέρει ο Φορέας; 0=Όχι ή 1=Ναι 

35 Υπάρχει ενημέρωση για το κόστος της υπηρεσίας; 0=Όχι ή 1=Ναι 

36 Είναι διαθέσιμα έντυπα ∆ικαιολογητικών σε ηλεκτρονική 
μορφή; 0=Όχι ή 1=Ναι 

37 Είναι διαθέσιμο στον τόπο «βιβλίο αιτημάτων - παραπόνων», 0=Όχι ή 1=Ναι 
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όπου κάποιος έχει τη δυνατότητα να αφήσει κάποιο μήνυμα; 

38 ∆ίνεται η δυνατότητα "Εγγραφής" του χρήστη στις 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ιστοσελίδας; 0=Όχι ή 1=Ναι 

39 ∆ίνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης; 0=Όχι ή 1=Ναι 

40 ∆ίνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής παρακολούθησης της 
πορείας της αίτησης (Track & Trace); 0=Όχι ή 1=Ναι 

41 Υλοποιείται η διαδικασία της υπηρεσίας εξ ολοκλήρου 
ηλεκτρονικά; 0=Όχι ή 1=Ναι 

42 
∆ίνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής πληρωμής κλήσεων, τελών 
στάθμευση ή γενικά τελών αρμοδιότητας του Φορέα 
(ολοκλήρωση ηλεκτρονικά); 

0=Όχι ή 1=Ναι 

43 
Είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά προκυρήξεις νέων θέσεων 
εργασίας που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών του 
Φορέα; 

0=Όχι ή 1=Ναι 

44 Είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικές υπηρεσίες διαχείρισης δημοσίων 
συμβάσεων (e-procurement); 

0=Όχι ή  
1=Ναι,  σε μορφή 
κειμένου HTML ή  
2=Ναι, σε μορφή 
αρχείου (.doc, .xls, 
.pdf) ή  
3=Ναι, ηλεκτρονική 
κατάθεση προσφορών. 

 
Πίνακας 17: Αναλυτική παρουσίαση κριτηρίων αξιολόγησης «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες» 

 

3.3.3. Ηλεκτρονική συμμετοχή 

 

Στην ενότητα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα κριτήρια βάσει των οποίων 

αξιολογείται ο βαθμός κατά τον οποίο ο δικτυακός τόπος ενθαρρύνει την 

ηλεκτρονική συμμετοχή των πολιτών στα τοπικά δρώμενα. Για να διευκολυνθεί η 

κατηγοριοποίηση των προσφερόμενων δυνατοτήτων ηλεκτρονικής συμμετοχής 

των πολιτών επιλέχθηκε ο ακόλουθος διαχωρισμός που προτείνεται από τον 

Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών36: 

• Επίπεδο 1. Ηλεκτρονική πληροφόρηση.  

• Επίπεδο 2. Ηλεκτρονική διαβούλευση.  

• Επίπεδο 3. Ηλεκτρονική διαμόρφωση αποφάσεων.  

 

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά τα κριτήρια που 

χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση του επιπέδου της ηλεκτρονικής συμμετοχής. 

 

 

Κατηγορία Υποκατηγορία Κριτήριο 

Ηλεκτρονική 
Συμμετοχή 

Επίπεδο 0 
Υπάρξη 
ηλεκτρονικής 
συμμετοχής 

Υπάρξη ηλεκτρονικής συμμετοχής - γενικά 

Επίπεδο 1 
Έγγραφα 

Οικονομικές Καταστάσεις 
Πρακτικά & Αποφάσεις Συμβουλίου  
Μελέτες 

Εργαλεία & Chat/blogs/e-forums 

                                          
36 Προηγήθηκε ανάλυση των βασικών σημείων του προτύπου στο Κεφάλαιο 2.5.1. 
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Εφαρμογές Chat/blogs/e-forums - υποβολή θέματος προς 
συζήτηση 

Επίπεδο 2 Εργαλεία & 
Εφαρμογές 

Ηλεκτρονικές διαβουλεύσεις 
Ζωντανές συνεδριάσεις Συμβουλίων 

Επίπεδο 3 Εργαλεία & 
Εφαρμογές 

Ηλεκτρονικά δημοψηφίσματα - διενέργεια 

Ηλεκτρονικά δημοψηφίσματα - υποβολή θέματος 
προς ψηφοφορία 
Ηλεκτρονικά δημοψηφίσματα - πολιτική 
διαδικασία 
Υποβολή θέματος προς ψηφοφορία σε ∆Σ 

 Σύνολο : 12    

 

Πίνακας 18: Συνοπτική παρουσίαση κριτηρίων αξιολόγησης «Ηλεκτρονική Συμμετοχή» 

 

Αξίζει να επισημανθούν ορισμένες διευκρινίσεις σχετικά με τις βασικές 

υποθέσεις που ελήφθησαν για την τελική κατηγοριοποίηση των ∆ήμων που 

πραγματοποιήθηκε βάσει των επιπέδων ηλεκτρονικής συμμετοχής του μοντέλου 

του Ο.Η.Ε. Η «κατάκτηση» ενός επιπέδου από ένα ∆ήμο στην τελική 

κατηγιοριοποίηση αναφέρεται στο ότι οι ∆ήμοι προσφέρουν τουλάχιστον ορισμένες 

δυνατότητες ηλεκτρονικής συμμετοχής του επιπέδου αυτού και όχι ότι 

προσφέρουν όλες τις δυνατότητες που περιγράφονται σε αυτό το επίπεδο. Για 

παράδειγμα εφόσον ένας ∆ήμος διεξάγει ηλεκτρονικές διαβουλεύσεις, αλλά 

μεταδίδει ζωντανά μέσω ∆ιαδικτύου τις συνεδριάσεις του ∆ημοτικού Συμβουλίου, 

τότε αυτομάτως καταλαμβάνει το «Επίπεδο 2» βάσει του μοντέλου που έχει 

υιοθετηθεί.  

 

3.3.3.1. Επίπεδο 1. Ηλεκτρονική πληροφόρηση 

 

Στο επίπεδο αυτό περιλαμβάνονται οικονομικές αναφορές και πολιτικά 

κείμενα που σχετίζονται με την οργάνωση και λειτουργία του φορέα. Οι 

οικονομικές αναφορές περιλαμβάνουν προϋπολογισμούς και απολογιστικές 

εκθέσεις των διαχειριστικών χρήσεων του φορέα (κριτήριο 46). Ακολουθούν τα 

«βασικά πολιτικά έγγραφα», τα οποία περιλαμβάνουν πρακτικά και αποφάσεις των 

συμβουλίων και τα «μεσαίου επιπέδου πολιτικά έγγραφα» τα οποία περιλαμβάνουν 

τις ανακοινώσεις των συμβουλίων (κριτήριο 47). Τέλος τα «υψηλού επιπέδου 

πολιτικά έγγραφα» αναφέρονται σε μελέτες οικονομικές, χωροταξικές, τουριστικές 

(κριτήριο 48). Τα έγγραφα αυτά μπορούν να είναι διαθέσιμα σε μορφή κειμένου 

HTML ή σε μορφή αρχείου (.doc, .xls, .pdf) [60]. Συνήθως λόγω της έκτασης των 

αναφορών αυτών διατίθενται σε μορφή αρχείου. 

Στο επίπεδο αυτό εκτός από την ανάρτηση οικονομικών ανφορών και 

πολιτικών κειμένων αξιολογείται η παρουσία εφαρμογών «κοινωνικής δικτύωσης». 

Οι εφαρμογές του επιπέδου αυτού περιλαμβάνουν διαδικτυακά φόρα (web 
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forums), «δωμάτια» συζητήσεων (chat rooms), email lists, newsgroups (κριτήριο 

49). Επίσης αξιολογείται η δυνατότητα που έχει ο χρήστης να υποβάλει ένα θέμα 

προς συζήτηση στα πλαίσια της λειτουργίας των συγκεκριμένων εφαρμογών 

κοινωνικής δικτύωσης που λειτουργούν στο δικτυακό τόπο του φορέα (κριτήριο 

50). 

 

3.3.3.2. Επίπεδο 2. Ηλεκτρονική διαβούλευση 

 

Στο επίπεδο αυτό περιγράφονται οι μηχανισμοί και τα εργαλεία 

ηλεκτρονικής διαβούλευσης που παρέχονται από το δικτυακό τόπο. Αρχικά 

αξιολογείται κατά πόσο διεξάγονται ηλεκτρονικές διαβουλεύσεις για σημαντικά 

τοπικά θέματα. Τα θέματα ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων τίθενται από το φορέα, ο 

οποίος δίνει το έναυσμα στις κατάθεσεις απόψεων από τους χρήστες (κριτήριο 51). 

Επίσης αξιολογείται η δυνατότητα που δίνεται στους πολίτες να παρακολουθήσουν 

ζωντανά (εικόνα και ήχος) τις συνεδριάσεις των δημοτικών συμβουλίων σε 

απευθείας σύνδεση και η ενθάρρυνση της συμμετοχής των πολιτών στις 

συζητήσεις αυτές (κριτήριο 52). 

 

3.3.3.3. Επίπεδο 3. Ηλεκτρονική διαμόρφωση αποφάσεων 

 

Στο επίπεδο αυτό ο φορέας δηλώνει ότι επιθυμεί τη συμμετοχή των 

πολιτών για τη συν-διαμόρφωση των πολιτικών και των αποφάσεων που 

λαμβάνονται. Αξιολογείται η δυνατότητα διεξαγωγής ηλεκτρονικών 

δημοψηφισμάτων για θέματα που αφορούν στους πολίτες (κριτήριο 53), καθώς 

επίσης η δυνατότητα ένας πολίτης να προκαλέσει δημοψήφισμα θέτοντας ο ίδιος 

το θέμα (κριτήριο 54). Για την ικανοποίηση των συγκεκριμένων κριτηρίων αξίζει 

να επισημανθεί ότι η ψήφος δεν είναι προσωπική∙ δεν απαιτείται από τον 

επισκέπτη να αφήσει τα προσωπικά του στοιχεία, όπως επίσης να ψηφίσει μία μόνο 

φορά. 

Με το κριτήριο 55 καταγράφεται κατά πόσο τα αποτελέσματα των 

δημοψηφισμάτων συμπεριλαμβάνονται ως θέματα προς συζήτηση στα δημοτικά 

συμβούλια. Για την ικανοποίηση του συγκεκριμένου κριτηρίου πρέπει να 

αναφέρεται ρητά στον ιστότοπο ότι οι ηλεκτρονικές δημοσκοπήσεις 

ενσωματώνονται στην πολιτική διαδικασία. Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται 

ρητά, τότε η απάντηση είναι αρνητική.  

Τέλος αξιολογείται κατά πόσο δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες να 

θέσουν ένα θέμα προς συζήτηση σε συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου 

(κριτήριο 56). Αποτελεί το τελικό στάδιο στην «Ηλεκτρονική διαμόρφωση 
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αποφάσεων» και ικανοποιείται μόνο στην περίπτωση όπου η δυνατότητα που 

προσφέρεται αναφέρεται ρητά, όπως για παράδειγμα μέσω ενός κουμπιού επιλογής 

ή μιας ηλεκτρονικής φόρμας. 

 
Κωδικός 
Κριτηρίου Κριτήριο Οδηγίες 

Απάντησης 
45 Υπάρχει ένδειξη παρουσίας ηλεκτρονικής συμμετοχής γενικά; 0=Όχι ή 1=Ναι 

46 Είναι διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τους οικονομικούς 
προϋπολογισμούς - ισολογισμούς - απολογισμούς των ΟΤΑ; 0=Όχι ή 1=Ναι 

47 Είναι διαθέσιμα τα πρακτικά και οι αποφάσεις των συμβουλίων; 0=Όχι ή 1=Ναι 

48 Είναι διαθέσιμες μελέτες οικονομικές, χωροταξικές, αναπτυξιακές, 
τουριστικές; 0=Όχι ή 1=Ναι 

49 Υπάρχει δυνατότητα οι πολίτες να μιλούν μέσω chat/blogs/e-
forums; 0=Όχι ή 1=Ναι 

50 Σε περίπτωση που υπάρχει φόρουμ συζητήσεων: Ο πολίτης έχει τη 
δυνατότητα να θέσει ένα θέμα προς συζήτηση; 0=Όχι ή 1=Ναι 

51 Γίνονται ηλεκτρονικές διαβουλεύσεις σε σημαντικά τοπικά θέματα; 0=Όχι ή 1=Ναι 

52 Οι συνεδριάσεις των συμβουλίων προβάλλονται ζωντανά στο 
διαδίκτυο (εικόνα ή ήχος); 0=Όχι ή 1=Ναι 

53 
∆ιενεργούνται ηλεκτρονικά δημοψηφίσματα στον τόπο που να 
σχετίζονται με θέματα τοπικού ή περιφερειακού πολιτικού 
ενδιαφέροντος ; 

0=Όχι ή 1=Ναι 

54 Σε περίπτωση που διενεργούνται ηλεκτρονικά δημοψηφίσματα: Ο 
πολίτης έχει τη δυνατότητα να προκαλέσει ένα δημοψήφισμα; 0=Όχι ή 1=Ναι 

55 
Σε περίπτωση που διενεργούνται ηλεκτρονικά δημοψηφίσματα: Τα 
αποτελέσματα των ηλεκτρονικών δημοσκοπήσεων ενσωματώνονται 
στην πολιτική διαδικασία; 

0=Όχι ή 1=Ναι 

56 ∆ίνεται η δυνατότητα στους πολίτες να θέσουν ένα θέμα προς 
συζήτηση στην ατζέντα του διοικητικού συμβουλίου;  0=Όχι ή 1=Ναι 

 

Πίνακας 19: Αναλυτική παρουσίαση κριτηρίων αξιολόγησης «Ηλεκτρονική Συμμετοχή» 

 

3.3.4. Λειτουργικότητα 

 

Στο σημείο αυτό εξετάζονται η ποιότητα και η λειτουργικότητα των 

επίσημων δικτυακών τόπων των ∆ήμων βάσει ποιοτικών και ποσοτικών κριτηρίων. 

Όπως αναλύθηκε στην Ενότητα 2.3.2 υπάρχουν συγκεκριμένα εμπόδια που 

δυσχεραίνουν την ανάπτυξη και την ευρεία διάδοση της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης. Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά τα κριτήρια 

που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της λειτουργικότητας των δικτυακών 

τόπων και τα οποία παρουσιάζονται αναλυτικά στις υποενότητες που ακολουθούν. 

 

Υποκατηγορία Κριτήριο που 
απευθύνεται σε: Κριτήριο 

Χρηστικότητα 

Συμβατότητα 
Φυλλομετρητών Συμβατότητα φυλλομετρητών 

Κεντρική Σελίδα Μήκος αρχικής σελίδας 

Μενού Πλοήγησης 
Μενού - ξεκάθαρη δομή 
Μενού - σταθερό 
Μενού - ηλεκτρονικών υπηρεσιών 

Χάρτης Πλοήγησης 
Χάρτης πλοήγησης ή δείκτης από Α-Ω 
Χάρτης πλοήγησης ή δείκτης από Α-Ω ενεργές 
συνδέσεις 
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Άλλες Επιλογές 
Πλοήγησης 

«∆ιαδρομή» 
«Επιστροφή στην Κεντρική Σελίδα» 
«Αναίρεση» και  «Αντιστροφή Αναίρεσης» 
Αλλαγή χρώματος συνδέσεων 

Βοήθεια Βοήθεια 
Ορατότητα Κατάστασης 
Συστήματος Ορατότητα κατάστασης συστήματος 

Εμφάνιση Ομοιομορφία σελίδων 

Αναζήτηση 
Μηχανή αναζήτησης 
Μηχανή αναζήτησης - βοήθεια 
Μηχανή αναζήτησης - δοκιμή 

Προσβασιμότητα 

ΑΜΕΑ 
WCAG της W3C 
ΑΜΕΑ 

Εναλλακτικά Κανάλια Εναλλακτικά κανάλια - PDA 
Ασύρματο ∆ίκτυο Ασύρματο δίκτυο 
Ανοιχτό Λογισμικό Ανοιχτό λογισμικό 

Ξένες Γλώσσες 

Αγγλικά 
Γαλλικά 
Γερμανικά 
Ιταλικά 
Άλλη ξένη γλώσσα 

Ιδιωτικότητα και 
ασφάλεια 

Ιδιωτικότητα και 
Ασφάλεια 

∆ήλωση Ιδιωτικότητας και ασφάλειας 
∆ήλωση Ιδιωτικότητας και ασφάλειας - Εμφάνιση 

Aσφάλεια Συναλλαγών 
Καταχώριση στοιχείων χρήστη - εγγραφή 
Aσφαλής εξυπηρετητής 
Τεχνολογία δημόσιου κλειδιού 

Σύνολο: 34   

 

Πίνακας 20: Συνοπτική παρουσίαση κριτηρίων αξιολόγησης «Λειτουργικότητα» 

 

3.3.4.1. Χρηστικότητα 

 

Με τους ελέγχους χρηστικότητας δίνεται η δυνατότητα να εντοπιστούν 

πιθανά εμπόδια που εμφανίζονται μέσα στην ιστοσελίδα και τα οποία δημιουργούν 

προβλήματα στην απρόσκοπτη πλοήγηση του χρήστη. Ορίζοντας συγκεκριμένα τα 

εμπόδια αυτά δίνεται η ευκαιρία στην πρόταση και εφαρμογή λύσεων που κάνουν 

πιο αποτελεσματική τη λειτουργία του φορέα. 

 

Συμβατότητα Φυλλομετρητών 

Η συμβατότητα των φυλλομετρητών αποτελεί ένα ζήτημα που 

αντιμετωπίζεται από τους ειδικούς κατά την σχεδίαση και ανάπτυξη ιστοσελίδων. 

Μία ιστοσελίδα πρέπει να μοιάζει και να λειτουργεί ακριβώς η ίδια σε όλους τους 

φυλλομετρητές. Ο στόχος κατά την σχεδίαση είναι διττός∙ ο δικτυακός τόπος να 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όσο γίνεται μεγαλύτερο κοινό και από την άλλη να 

υπάρχει η μικρότερη απόκλιση στην εμπειρία του χρήστη κριτήριο (κριτήριο 57). 

Στις μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν το 2009 χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο 
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SortSite της Powermapper [62], όπου αξιολογήθηκε η συμβατότητα των 

δικτυακών τόπων με του εξής φυλλομετρητές: Internet Explorer 6.0, Internet 

Explorer 7.0, Firefox 2.0, Firefox 3.0, Firefox 3.6, Safari 4.0, Opera 10.0, Chrome 

4.0. 

 
Κωδικός 
Κριτηρίου Κριτήριο Οδηγίες 

Απάντησης 

57 Ο τόπος είναι συμβατός με όλους τους φυλλομετρητές (browsers) 
σύμφωνα με το WCAG της W3C; 0=Όχι ή 1=Ναι 

 

Πίνακας 21: Αναλυτική παρουσίαση κριτηρίων αξιολόγησης «Συμβατότητα 

Φυλλομετρητών» 

 

Κεντρική Σελίδα 

Η πλοήγηση του χρήστη σε έναν δικτυακό τόπο αρχίζει από την κεντρική 

σελίδα, όπου λαμβάνει την πρώτη εμπειρία με το περιεχόμενο που προσφέρεται.  

Το περιεχόμενο, κυρίως συνδέσεις, που εμφανίζεται σε μία κεντρική σελίδα οφείλει 

να δίνει μία περιληπτική περιγραφή των στοιχείων που είναι διαθέσιμα και μπορεί ο 

χρήστης να προσπελάσει μέσα στο δικτυακό τόπο (WCAG1 12.3). Αποτελεί 

παράδοξο στην κεντρική σελίδα να περιλαμβάνονται όλες οι πιθανές πληροφορίες 

που ο τόπος διαθέτει. Εφόσον ο χρήστης επιθυμεί να μάθει περισσότερα για το 

θέμα που τον ενδιαφέρει, μπορεί να επιλέξει το σύνδεσμο που θα τον οδηγήσει 

στην πλήρη έκθεση του θέματος. Με το κριτήριο 58 ελέγχεται το μήκος της 

αρχικής σελίδας του τόπου. Ειδικότερα πόσες οθόνες37 σε μήκος πρέπει να 

προσπελαστούν από τον επισκέπτη του τόπου ώστε να δει ολόκληρη την κεντρική 

σελίδα.  

 
Κωδικός 
Κριτηρίου Κριτήριο Οδηγίες Απάντησης 

58 

Το μήκος της αρχικής σελίδας (home page) του 
τόπου: Πόσες οθόνες σε μήκος πρέπει να 
προσπελαστούν από τον επισκέπτη του τόπου ώστε 
να δει ολόκληρη την κεντρική σελίδα; 

0=Μέχρι 2 Σελίδες ή 
1=Περισσότερες από 2 Σελίδες. 

 

Πίνακας 22: Αναλυτική παρουσίαση κριτηρίων αξιολόγησης «Μήκος Κεντρικής Σελίδας» 

 

Μενού Πλοήγησης 

Για την καλύτερη πλοήγηση του χρήστη αξιοποιούνται οι δυνατότητες που 

δίνει η χρησιμοποίηση στο δικτυακό τόπο του φορέα ενός «Μενού Πλοήγησης» για 

τη οργάνωση των πληροφοριών με μία ξεκάθαρη δομή. Την ύπαρξη ενός τέτοιου 

εργαλείου αξιολογεί το κριτήριο 59 ταυτόχρονα με τον τρόπο που είναι 

                                          
37 Ρύθμιση στον Internet Explorer: Menu >> Προβολή >> Μέγεθος Κειμένου >> Μεσαίο, σε οθόνη 17” 
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διαρθρωμένες οι πληροφορίες αυτές σε κάθε δικτυακό τόπο. Οι πληροφορίες 

μπορεί να παρουσιάζονται ομαδοποιημένες ανά διαφορετικό θέμα, υπηρεσία ή τύπο 

χρήστη. Επίσης μπορεί να είναι ομαδοποιημένες με βάση την προ-επιλογή του 

χρήστη∙ η προ-επιλογή του χρήστη αναγνωρίζεται από το γεγονός ότι 

προηγουμένως έχει απαντήσει σε συγκεκριμένες ερωτήσεις σχετικά με τα 

ενδιαφέροντά του και απαιτείται κωδικός πρόσβασης για την είσοδο στο προφίλ 

του. Πολύ σημαντικό στοιχείο θεωρείται το μενού πλοήγησης να παραμένει στην 

ίδια περιοχή σε όλες τις σελίδες του τόπου (κριτήριο 60) (WCAG1 13.4). 

Ειδικότερα αξιολογείται «Πώς παρουσιάζονται οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες 

που προσφέρει ο φορέας;» (κριτήριο 61). Οι πιθανές απαντήσεις που 

καταγράφονται από την έρευνα είναι η διάρθρωση του μενού πλοήγησης να 

πραγματοποιείται α) ανά διεύθυνση ή τμήμα του φορέα, β) πελατοκεντρικά, όπως 

για παράδειγμα να υπάρχει διαχωρισμός των προσφερόμενων ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών για τους κατοίκους, τους επισκέπτες και τις επιχειρήσεις και γ) ανά 

περιστατικό ζωής, όπως είναι η βάπτιση, ο γάμος και η ίδρυση μιας επιχείρησης. 

 
Κωδικός 
Κριτηρίου Κριτήριο Οδηγίες Απάντησης 

59 Είναι το μενού πλοήγησης  οργανωμένο με ξεκάθαρη 
δομή; 0=Όχι ή 1=Ναι 

60 Το μενού πλοήγησης παραμένει στην ίδια περιοχή σε 
όλες τις σελίδες του τόπου; 0=Όχι ή 1=Ναι 

61 Πώς παρουσιάζονται οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που 
προσφέρει ο φορέας; 

0=∆.Υ. Ηλ-Υπηρεσίες ή  
1=Ανά διεύθυνση/τμήμα ή 
2=Πελατοκεντρικά ή  
3=Ανά Περιστατικό Ζωής 

 

Πίνακας 23: Αναλυτική παρουσίαση κριτηρίων αξιολόγησης «Μενού Πλοήγησης» 

 

Χάρτης Πλοήγησης 

Ακολούθως ελέγχεται η διαθεσιμότητα ενός «χάρτη πλοήγησης» ή ενός 

«δείκτη από Α-Ω» (κριτήριο 62). Ο «χάρτης πλοήγησης» ενός δικτυακού τόπου 

αποτελεί ουσιαστικά ένα σχεδιάγραμμα της δομής του∙ από την άλλη ο «δείκτης 

από Α-Ω» περιλαμβάνει μία αλφαβητική λίστα του περιεχομένου ολόκληρου του 

δικτυακού τόπου. Με την ύπαρξη ενός τέτοιου εργαλείου δίνεται η δυνατότητα 

στον χρήστη να μελετήσει μέσα σε μία μόνο ιστοσελίδα του δικτυακού τόπου το 

σύνολο του περιεχομένου που περιλαμβάνεται σε αυτόν και να εντοπίσει το 

ακριβές σημείο που οι πληροφορίες αυτές βρίσκονται. Η χρηστικότητα ενός «χάρτη 

πλοήγησης» ή ενός «δείκτη από Α-Ω» αυξάνεται κατακόρυφα εφόσον υπάρχει τα 

περιεχόμενά του αποτελούν ενεργές συνδέσεις, δηλαδή οδηγούν στις αντίστοιχες 

σελίδες του τόπου (κριτήριο 63) (WCAG1 13.3).  
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Κωδικός 
Κριτηρίου Κριτήριο Οδηγίες Απάντησης 

62 Είναι διαθέσιμος χάρτης πλοήγησης (site-map) ή 
δείκτης από Α-Ω (A-Z index);  

0=Όχι ή  
1=∆ιαθέσιμος Χάρτης Πλοήγησης ή  
2=∆ιαθέσιμος Αλφαβητικός ∆είκτης. 

63 
Εφόσον υπάρχει χάρτης πλοήγησης ή δείκτης 
από Α-Ω, τα περιεχόμενά του αποτελούν ενεργές 
συνδέσεις;  

0=Όχι ή 1=Ναι 

 

Πίνακας 24: Αναλυτική παρουσίαση κριτηρίων αξιολόγησης «Χάρτης Πλοήγησης» 

 

Άλλες Επιλογές Πλοήγησης 

Κατά την πλοήγηση μέσα στις σελίδες ενός δικτυακού τόπου είναι 

σημαντικό ο χρήστης να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή σε ποιο σημείο βρίσκεται 

ακριβώς. Η ένδειξη που υποδεικνύει τη θέση ονομάζεται «∆ιαδρομή» και για την 

καλύτερη πληροφόρηση του χρήστη απαιτείται να είναι ορατή σε όλες τις σελίδες 

του δικτυακού τόπου (κριτήριο 64). Πρόσθετες δυνατότητες δίνονται σε περίπτωση 

που οι ενδείξεις της «∆ιαδρομής» αποτελούν ενεργές συνδέσεις38. 

Ένα ακόμα χαρακτηριστικό που επιτρέπει στον χρήστη να πλοηγηθεί με 

άνεση μέσα στο δικτυακό τόπο είναι η επιλογή «Επιστροφή στην Κεντρική Σελίδα». 

Εμφανίζεται συνήθως ως μία σύνδεση ή ένα κουμπί επιλογής, το οποίο οδηγεί στην 

αρχική σελίδα του δικτυακού τόπου∙ είναι απαραίτητο να εμφανίζεται σε όλες τις 

σελίδες του τόπου∙ στο επάνω μέρος της σελίδας, στο κάτω μέρος ή ακόμα και στα 

δύο σημεία (κριτήριο 65). 

Οι χρήστες επιλέγουν συχνά κατά λάθος λειτουργίες του συστήματος ειδικά 

τις πρώτες φορές που πλοηγούνται μέσα σε ένα δικτυακό τόπο και δοκιμάζουν τις 

δυνατότητες που προσφέρει. Σε τέτοιες «ανεπιθύμητες» περιπτώσεις ο χρήστης 

είναι σημαντικό να διατηρεί τον έλεγχο του συστήματος και την ελευθερία να 

επιστρέψει άμεσα στην προηγούμενη επιλογή του, χωρίς να χρειάζεται να 

επαναλάβει όλα τα προηγούμενα βήματα που τον οδήγησαν στην επιθυμητή για 

αυτόν θέση. Τέτοιες λειτουργίες πρέπει να υποστηρίζονται από τον ίδιο το 

δικτυακό τόπο, όπως είναι οι επιλογές «Αναίρεση» και  «Αντιστροφή Αναίρεσης»  

και όχι από λειτουργίες του φυλλομετρητή, όπως ενδεχομένως είναι οι επιλογές 

«Πίσω» και «Εμπρός» (κριτήριο 66) [63]. 

Επιπρόσθετα ο χρήστης δεν είναι σε θέση να θυμάται όλες τις συνδέσεις 

που έχει επιλέξει κατά την πλοήγησή του μέσα σε έναν δικτυακό τόπο. Για το λόγο 

αυτό οι συνδέσεις που ενεργοποιούνται πρέπει να αλλάζουν χρώμα σε σχέση με το 

                                          
38 Ενεργή σύνδεση αποτελεί αυτή που αυτή που οδηγεί σε κάποια άλλη ιστοσελίδα. Στην προκειμένη περίπτωση 
αναφέρεται σε ιστοσελίδες του δικτυακού τόπου. 
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αρχικό τους χρώμα, ώστε να αποτελούν ένδειξη για το χρήστη ότι προηγούμενα 

έχει επισκεφθεί τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα (κριτήριο 67). 

 
Κωδικός 
Κριτηρίου Κριτήριο Οδηγίες Απάντησης 

64 Είναι ορατή σε κάθε σελίδα η «∆ιαδρομή»  την 
οποία έχουμε ακολουθήσει; 

0=Όχι ή  
1=Ναι, χωρίς Ενεργές Συνδέσεις ή  
2=Ναι, με Ενεργές Συνδέσεις. 

65 Υπάρχει η επιλογή «Επιστροφή στην Κεντρική 
Σελίδα» σε όλες τις σελίδες του τόπου; 0=Όχι ή 1=Ναι 

66 Υπάρχει η επιλογή «Αναίρεση» και  «Αντιστροφή 
Αναίρεσης» σε όλες τις σελίδες του τόπου; 0=Όχι ή 1=Ναι 

67 Οι συνδέσεις που ενεργοποιούνται αλλάζουν χρώμα 
σε σχέση με το αρχικό τους χρώμα; 0=Όχι ή 1=Ναι 

 

Πίνακας 25: Αναλυτική παρουσίαση κριτηρίων αξιολόγησης «Επιλογές Πλοήγησης» 

 

Βοήθεια 

Παράλληλα με τα θέματα πλοϊμότητας39 πολύ σημαντική θεωρείται η 

ύπαρξη βοήθειας για τη λειτουργία του δικτυακού τόπου (κριτήριο 68). Η επιλογή 

«Βοήθεια» για τη χρήση του τόπου μπορεί να περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες, 

όπως μία σύντομη περιγραφή του περιεχομένου, των υπηρεσιών και γενικότερα 

των δυνατοτήτων που προσφέρει ο δικτυακός τόπος. Η «Βασική βοήθεια» που 

περιγράφεται δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να υποβάλλουν ερωτήσεις με την 

επιλογή από μία προκαθορισμένη λίστα ή με την παρουσίαση μίας λίστας με τις 

ερωτήσεις που συχνότερα τίθονται (FAQ list). Η «Προχωρημένη βοήθεια» δίνει τη  

δυνατότητα υποβολής ανοιχτών ερωτήσεων, πολύ συχνά σε συνδυασμό με μία 

προκαθορισμένη λίστα ερωτήσεων [64].  

 
Κωδικός 
Κριτηρίου Κριτήριο Οδηγίες Απάντησης 

68 Υπάρχει διαθέσιμη η επιλογή «Βοήθεια» για τη χρήση του 
τόπου;  

0=Όχι ή  
1=Βασική Βοήθεια ή  
2=Προχωρημένη Βοήθεια. 

 

Πίνακας 26: Αναλυτική παρουσίαση κριτηρίων αξιολόγησης «Βοήθεια» 

 

Ορατότητα κατάστασης συστήματος 

Κατά την πλοήγηση του χρήστη μέσα στο δικτυακό τόπο ο χρήστης επιλέγει 

διάφορές συνδέσεις και «κινείται» μεταξύ των ιστοσελίδων του τόπου για την 

ανάκτηση των πληροφοριών που αναζητεί.  Είναι πολύ σημαντικό ο δικτυακός 

τόπος να παρέχει  στο χρήστη πληροφόρηση για την κατάσταση του συστήματος 

ανά πάσα στιγμή (κριτήριο 69). Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η στιγμή που 

                                          
39 Πλοϊμότητα: Σύνολο χαρακτηριστικών που εξασφαλίζουν την ικανότητα πλοήγησης 
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φορτώνεται μία ιστοσελίδα∙ ο χρήστης πρέπει να έχει ενημέρωση για το ότι το 

σύστημα λειτουργεί και επεξεργάζεται τα στοιχεία που του έχουν δοθεί [65]. 

 

 
Κωδικός 
Κριτηρίου Κριτήριο Οδηγίες 

Απάντησης 

69 Υπάρχει πληροφόρηση του χρήστη για την κατάσταση του 
συστήματος ανά πάσα στιγμή (π.χ. φορτώνεται η ιστοσελίδα); 0=Όχι ή 1=Ναι 

 

Πίνακας 27: Αναλυτική παρουσίαση κριτηρίων αξιολόγησης «Ορατότητα Κατάστασης 

Συστήματος» 

 

Εμφάνιση 

Είναι σημαντικό να διατηρείται μία σχετική ομοιομορφία μεταξύ των 

σελίδων του δικτυακού τόπου. Τα χρώματα και οι χαρακτήρες που 

χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι ομοιόμορφα σε όλο τον τόπο, εκτός αν συντρέχει 

κάποιος ειδικός λόγος για τη διαφοροποίηση αυτή. Η ανάμειξη διαφόρων 

γραμματοσειρών σε ένα δικτυακό τόπο προκαλεί σύγχυση στο χρήστη. ∆ύο 

διαφορετικές γραμματοσειρές ίδιου μεγέθους εμφανίζονται τελικά με διαφορετικό 

μέγεθος μέσα σε ένα κείμενο. Αυτό αποτρέπει τα άτομα με προβλήματα όρασης να 

αλλάζουν το μέγεθος που χρησιμοποιείται στο κείμενο με αυτό που τους ταιριάζει 

καλύτερα (κριτήριο 70) (WCAG1 3.3).  

 
Κωδικός 
Κριτηρίου Κριτήριο Οδηγίες 

Απάντησης 
70 Είναι τα χρώματα και οι χαρακτήρες ομοιόμορφα σε όλο τον τόπο ; 0=Όχι ή 1=Ναι 

 

Πίνακας 28: Αναλυτική παρουσίαση κριτηρίων αξιολόγησης «Ορατότητα Κατάστασης 

Συστήματος» 

 

Αναζήτηση 

Επίσης αξιολογείται η παρουσία μηχανής αναζήτησης (κριτήριο 71). Η 

«Βασική αναζήτηση» στο δικτυακό τόπο δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να θέσει 

ένα ερώτημα με την είσοδο μόνο κειμένου. Η «Προχωρημένη αναζήτηση» 

επιτρέπει στο χρήστη να θέσει ένα ερώτημα με περισσότερα πεδία αναζήτησης, 

όπως είναι η ημερομηνία, η κατηγορία, η υπηρεσία ή το πρόσωπο. Τέλος η 

«Προχωρημένη αναζήτηση σε έγγραφα» δίνει τη δυνατότητα τεθούν ερωτήματα 

ανά ημερομηνία, κατηγορία, υπηρεσία ή πρόσωπα σε μία Βάση ∆εδομένων, όπως 

για παράδειγμα να αναζητηθεί κείμενο μέσα σε ένα αρχείο .pdf. 

Σε περίπτωση που υπάρχει μηχανή αναζήτησης στο δικτυακό τόπο 

ελέγχεται κατά πόσο υπάρχει διαθέσιμη «Βοήθεια» σχετική με τη λειτουργία της 
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μηχανής αναζήτησης (κριτήριο 72). Η «Βοήθεια» αναφέρεται σε οδηγίες που 

δίνονται και περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο ο χρήστης θα χρησιμοποιήσει τη 

μηχανή αναζήτησης. Επίσης ελέγχεται κατά πόσο λειτουργεί αυτή ικανοποιητικά 

μέσω αναζήτησης με λέξεις κλειδιά που πραγματοποιούν οι αξιολογητές (κριτήριο 

73).  

 
Κωδικός 
Κριτηρίου Κριτήριο Οδηγίες Απάντησης 

71 Είναι διαθέσιμη στον τόπο μηχανή αναζήτησης; 

0=Όχι ή  
1=Βασική Αναζήτηση ή  
2=Προχωρημένη Αναζήτηση ή  
3=Προχωρημένη Αναζήτηση σε Β∆. 

72 
Υπάρχει διαθέσιμη βοήθεια σχετική με τη 
λειτουργία της μηχανής αναζήτησης του τόπου 
(search tips); 

0=Όχι ή 1=Ναι 

73 
Να δοκιμαστεί η εύρεση ενός πιστοποιητικού 
μέσω αναζήτησης με λέξεις-κλειδιά (free-text 
search); 

0=Όχι ή 1=Ναι 

 

Πίνακας 29: Αναλυτική παρουσίαση κριτηρίων αξιολόγησης «Αναζήτηση» 

 

Κατάσταση Περιεχομένου40 

Με το κριτήριο 74 καταγράφεται ο αριθμός των ιστοσελίδων που 

περιλαμβάνει ο δικτυακός τόπος. Η κατηγοριοποίηση των αποτελεσμάτων γίνεται 

σε τρία (3) επίπεδα: α) έως 50 σελίδες, β) από 50-100 σελίδες ή γ) περισσότερες 

από 100 σελίδες.  

Επίσης ελέγχεται η συχνότητα με την οποία ενημερώνεται ο δικτυακός 

τόπος (κριτήριο 75). Αποτελεί κομβικής σημασίας το περιεχόμενο και οι 

πληροφορίες να ανανεώνονται και να ενημερώνονται σε καθημερινή βάση. Στην 

έρευνα καταγράφονται ενδείξεις: α) τουλάχιστον πριν μία εβδομάδα ή β) εντός της 

τελευταίας εβδομάδας, μιας και θεωρήθηκε η περίοδος των επτά ημερών ότι είναι 

ικανή να διαφοροποιήσει τη συχνότητα ενημέρωσης. Οι αξιολογητές πρέπει να 

συγκρίνουν την ημερομηνία που αναγράφεται στην Κεντρική Σελίδα του τόπου, 

είτε με καταχωρήσεις του Γραφείου Τύπου είτε με τις πληροφορίες του πεδίου 

Ειδήσεις/Νέα και να επιλέξουν την πιο πρόσφατη ημερομηνία ως απάντηση. 
 

Κωδικός 
Κριτηρίου Κριτήριο Οδηγίες Απάντησης 

74 Πόσες σελίδες περιέχει συνολικά ο τόπος; 
0=Έως 50 σελίδες ή  
1=Aπό 50-100 σελίδες ή  
2=Πάνω από 100 σελίδες. 

75 Πότε ενημερώθηκε  ο τόπος για τελευταία φορά ; 
0=∆.Υ. Ένδειξη ή  
1=τουλάχιστον πριν μία εβδομάδα ή  
2=εντός της τελευταίας εβδομάδας. 

 

Πίνακας 30: Αναλυτική παρουσίαση κριτηρίων αξιολόγησης «Κατάσταση Περιεχομένου» 

                                          
40 Τα κριτήρια 13 και 14 μπορούν να απαντηθούν πληρέστερα από τους αξιολογητές μετά το πέρας της πλοήγησής 
τους στον τόπο. 
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3.3.4.2. Προσβασιμότητα 

 

Το κριτήριο 76 αναφέρεται συγκεκριμένα σε περιπτώσεις όπου τα κείμενα 

του δικτυακού τόπου είναι διαθέσιμα σε μεγενθυμένη ή ηχητική μορφή. Το 

κριτήριο αυτό εξειδικεύει την εφαρμογή συγκεκριμένων τεχνικών στη σχεδίαση 

ιστοσελίδων που να επιτρέπουν την προσπέλαση των πληροφοριών από ΑΜΕΑ. 

Για τον πληρέστερο έλεγχο του επιπέδου προσβασιμότητας 

χρησιμοποιήθηκαν εργαλεία λογισμικού, τα οποία αξιολογούν κατά πόσο οι 

κεντρικές σελίδες των δικτυακών τόπων των ∆ήμων συμμορφώνονται με τις 

προδιαγραφές του προτύπου Web Content Accessibility Guidelines 1.0 (WCAG1) 

της World Wide Web Consortium (W3C) (κριτήριο 77), το οποίο καθορίζει τους 

κανόνες που πρέπει να διέπουν τη δημιουργία ιστοσελίδων και ιστοτόπων41. Στις 

μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν το 2006 χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο 

WebXact της Watchfire [66], ενώ για τις μετρήσεις του 2009 το εργαλείο SortSite 

της Powermapper [62].  

Το κριτήριο 78 καταγράφει κατά πόσο «οι υπηρεσίες που προσφέρονται 

στον τόπο μπορούν να προσπελαστούν από τους χρήστες με διαφορετικούς τύπους 

συσκευών», όπως είναι οι υπολογιστές χειρός (PDA) και τα κινητά τηλέφωνα. Η 

ύπαρξη εναλλακτικών καναλιών επιτρέπει σε ομάδες χρηστών που δεν έχουν τη 

δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τα παραδοσιακά κανάλια ή ακόμα και τις 

εφαρμογές που βασίζονται στο ∆ιαδίκτυο, να ανακτήσουν πληροφορίες και να 

λάβουν υπηρεσίες που παρέχονται από το φορέα [67]. Συμπληρωματικά το 

κριτήριο 79 ελέγχει «τη δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο μέσω 

ασύρματου δικτύου», το οποίο διατίθεται από το φορέα στα όρια της γεωγραφικής 

του επικράτειας. 

Με το κριτήριο 80 αξιολογείται η δυνατότητα απόκτησης «ελεύθερου» 

λογισμικού ή ΛΑΚ που απαιτείται για την ανάγνωση εγγράφων και γενικότερα για 

τη λειτουργία του τόπου (WCAG1 13.1). Αν για παράδειγμα υπάρχουν διαθέσιμα 

αρχεία .pdf τότε πρέπει να παρέχεται ένας σύνδεσμος για την ελεύθερη απόκτηση 

του Adobe Reader∙ αν ο σύνδεσμος είναι ένα βίντεο, τότε πρέπει να παρέχεται 

ένας σύνδεσμος για την ελεύθερη απόκτηση του RealPlayer.  

Επιπρόσθετα η έρευνα επιθυμεί να καταγράψει κατά πόσο το περιεχόμενο 

των δικτυακών τόπων προσφέρεται σε κάποια άλλη ξένη γλώσσα42, εκτός βέβαια 

της ελληνικής (κριτήριο 81-85). Πολύ σημαντική θεωρείται η έκταση του 

περιεχομένου που διατίθεται σε ξένη γλώσσα και πολύ περισσότερο κατά πόσο οι 

συνδέσεις αυτές πραγματικά λειτουργούν. 

                                          
41 Προηγήθηκε ανάλυση των βασικών σημείων του προτύπου στο Κεφάλαιο 2.3.2.1. 
42 Αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλιική ή κάποια πέρα από τις προαναφερθείσες. 
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Κωδικός 
Κριτηρίου Κριτήριο Οδηγίες 

Απάντησης 

76 Προσφέρονται ειδικές υπηρεσίες σε ΑΜΕΑ  (προβλήματα όρασης, 
ακοής); 0=Όχι ή 1=Ναι 

77 Ποιο επίπεδο ελέγχου προσβασιμότητας WCAG1 της W3C 
καταλαμβάνει ο τόπος; 

0=Κανένα  ή  
1=Το πρώτο ή  
2=Το δεύτερο ή  
3=Το τρίτο 

78 
Οι υπηρεσίες που προσφέρονται στον τόπο μπορούν να 
προσπελαστούν από τους χρήστες με διαφορετικούς τύπους 
συσκευών ;…………….(Σημειώστε την τεχνολογία) 

0=Όχι ή 1=Ναι 

79 ∆ίνεται η δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω 
ασύρματου δικτύου (hot spots); 0=Όχι ή 1=Ναι 

80 
Προσφέρεται σύνδεση στην τόπο για την απόκτηση (ανοιχτού) 
λογισμικού που απαιτείται για την ανάγνωση εγγράφων και 
γενικότερα για τη λειτουργία του τόπου; 

0=Όχι ή 1=Ναι 

81 Έχει ο τόπος περιεχόμενο στην αγγλική γλώσσα; 0=Όχι ή 1=Ναι 
82 Έχει ο τόπος περιεχόμενο στη γαλλική γλώσσα; 0=Όχι ή 1=Ναι 
83 Έχει ο τόπος περιεχόμενο στη γερμανική γλώσσα; 0=Όχι ή 1=Ναι 
84 Έχει ο τόπος περιεχόμενο στην ιταλιική γλώσσα; 0=Όχι ή 1=Ναι 

85 Έχει ο τόπος περιεχόμενο σε άλλες γλώσσες (πέρα από τις 
προαναφερθέντες και τα ελληνικά); 0=Όχι ή 1=Ναι 

 

Πίνακας 31: Αναλυτική παρουσίαση κριτηρίων αξιολόγησης «Προσβασιμότητα» 

 

3.3.4.3. Ιδιωτικότητα και ασφάλεια 

 

Στο πεδίο της ιδιωτικότητας αξιολογείται η παρουσία δήλωσης απορρήτου, 

όπου περιγράφονται οι όροι χρήσης του δικτυακού τόπου και η χρήση προσωπικών 

δεδομένων (κριτήριο 86) και κατά πόσο η πρόσβαση στις δηλώσεις αυτές μπορεί 

να πραγματοποιηθεί από όλες τις ιστοσελίδες του τόπου, ανεξάρτητα αν 

σημειώνεται σε αυτές συλλογή τέτοιων προσωπικών πληροφοριών (κριτήριο 87).  

 Στο πεδίο της ασφάλειας των συναλλαγών ελέγχεται κατά πόσο «ζητούνται 

σε οποιοδήποτε σημείο προσωπικά στοιχεία του χρήστη» (κριτήριο 88). Εφόσον ο 

χρήστης καταχωρεί προσωπικά του στοιχεία ή προβαίνει σε άλλους είδους 

συναλλαγές με το φορέα (κριτήριο 89) οι συναλλαγές και οι καταχωρίσεις αυτές 

υλοποιούνται μέσω ασφαλούς εξυπηρετητή (π.χ. μέσω https). 

Τέλος καταγράφεται κατά πόσο «Υπάρχει αναφορά για χρησιμοποίηση 

τεχνολογίας ∆ημοσίου Κλειδιού - PKI (Public Key Infrastructure) για την ασφάλεια 

των ηλεκτρονικών συναλλαγών των πολιτών με τον ΟΤΑ;». Η Τεχνολογία 

∆ημοσίου Κλειδιού στα πλαίσια της ταυτοποίησης του χρήστη από το σύστημα 

περιλαμβάνει ψηφιακές υπογραφές, ψηφιακά πιστοποιητικά,  συσκευές 

δημιουργίας αφαλών υπογραφών.  
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Κωδικός 
Κριτηρίου Κριτήριο Οδηγίες 

Απάντησης 

86 Υπάρχει στον τόπο δήλωση ιδιωτικότητας και ασφάλειας (όροι χρήσης 
- προσωπικά δεδομένα); 0=Όχι ή 1=Ναι 

87 Αν ΝΑΙ, η πρόσβαση στις δηλώσεις αυτές μπορεί να γίνει από κάθε 
ιστοσελίδα του τόπου; 0=Όχι ή 1=Ναι 

88 Ζητούνται σε οποιοδήποτε σημείο προσωπικά στοιχεία του πολίτη; 0=Όχι ή 1=Ναι 

89 Οι συναλλαγές και οι καταχωρίσεις γίνονται μέσω ασφαλούς 
εξυπηρετητή (π.χ. μέσω https) 0=Όχι ή 1=Ναι 

90 
Υπάρχει αναφορά για χρησιμοποίηση τεχνολογίας ∆ημοσίου Κλειδιού - 
PKI (Public Key Infrastructure) για την ασφάλεια των ηλεκτρονικών 
συναλλαγών των πολιτών με τον ΟΤΑ;  

0=Όχι ή 1=Ναι 

 

Πίνακας 32: Αναλυτική παρουσίαση κριτηρίων αξιολόγησης «Ιδιωτικότητα και Ασφάλεια» 

 

3.4. Συμπεράσματα 
 

Με βάση τη θεωρία που αναπτύχθηκε στην Ενότητα 2 συντάχθηκε ένα 

ερωτηματολόγιο που στόχο έχει να παρακολουθήσει την υλοποίηση των τεσσάρων 

σταδίων της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, όπως αυτή εφαρμόζεται από τους ΟΤΑ 

α΄βαθμού του δείγματος μέσω των επίσημων δικτυακών τους τόπων.  Τα κριτήρια 

του ερωτηματολογίου χωρίζονται σε τέσσερις βασικές κατηγορίες και η κάθε μία 

εξυπηρετεί συγκεκριμένους στόχους της αξιολόγησης. Η «Πληροφόρηση» 

επικεντρώνεται στις πληροφορίες που παρέχουν οι ΟΤΑ α΄βαθμού για όλο το 

εύρος των αρμοδιοτήτων τους, καθώς και για θέματα επικοινωνίας. Η κατηγορία 

«Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες» παρακολουθεί το επίπεδο ηλεκτρονικών υπηρεσιών που 

παρέχουν οι ∆ήμοι προς τους χρήστες. Η «Ηλεκτρονική Συμμετοχή» εξετάζει το 

βαθμό που οι ∆ήμοι ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των πολιτών στα τοπικά δρώμενα 

μέσω του ∆ιαδικτύου. Η «Λειτουργικότητα» εξετάζει θέματα, όπως είναι η 

προσβασιμότητα, η χρηστικότητα, η ασφάλεια και η προστασία της ιδιωτικής ζωής. 

Με τις τέσσερις αυτές κατηγορίες κριτηρίων καλύπτονται πλήρως τα τρία πρώτα 

στάδια της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, «Παρουσία», «Αλληλεπίδραση» και 

«Συναλλαγή», ενώ προσεγγίζεται το τέταρτο και τελευταίο στάδιο του 

«Μετασχηματισμού». 
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4. Παρουσίαση δεδομένων και αποτελεσμάτων 

4.1. Εισαγωγή 
 

Στην Ενότητα αυτή περιγράφονται η οργάνωση και η επεξεργασία των 

δεδομένων, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, καθώς επίσης τα παραδείγματα 

εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που ξεχώρισαν και εμπεριέχονται στους 

δικτυακούς τόπους των ∆ήμων του δείγματος. 

Η καταγραφή των απαντήσεων των ερωτηματολογίων πραγματοποιήθηκε 

σε φύλλα εργασίας της εφαρμογής MS Office Excel 2007. Τα αρχεία αυτά 

εισήχθησαν στην εφαρμογή MS Office Access 2007, όπου υλοποιήθηκε η 

επεξεργασία των δεδομένων. Οι πίνακες που χρησιμοποιήθηκαν περιλαμβάνουν: 

α. τον πίνακα με τα κριτήρια του ερωτηματολογίου. 

β. τον πίνακα των αποτελεσμάτων της μέτρησης του 2006 

γ. τον πίνακα των αποτελεσμάτων της μέτρησης του 2009 

δ. τον πίνακα μετα ενιαία αποτελέσματα των δύο μετρήσεων  

ε. πίνακες ομαδοποιήσεων και πρόσθετων πληροφοριών όπως είναι οι 

κατηγορίες, υποκατηγορίες, τύποι και αριθμοί απαντήσεων. 

Για τον έλεχγο και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων δημιουργήθηκαν 

ερωτήματα για κάθε ένα κριτήριο ξεχωριστά τα οποία είχαν τη μορφή απλών 

πινάκων, συγκεντρωτικών πινάκων και διαγραμμάτων. Ο σχολιασμός των 

αποτελεσμάτων βασίζεται στου πίνακες και στους συγκεντρωτικούς πίνακες που 

προκύπτουν μέσω των ερωτημάτων, ενώ τα διαγράμματα εξάγονται ως αρχεία .pdf 

τα οποία συνδέονται απευθείας στο τελικό κείμενο. 

 

4.2. Αποτελέσματα και ερμηνεία αυτών 
 

Στην Ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από 

την αξιολόγηση των 11 ΟΤΑ α΄βαθμού της χώρας. Τα συνολικά αποτελέσματα των 

δύο μετρήσεων περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα Β.2 και Β.3. 

 

4.2.1. Πληροφόρηση 

 

Στην Ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για 

την πληροφόρηση που παρέχεται μέσω των δικτυακών τόπων των ∆ήμων. 

Ξεκινώντας από την πληροφόρηση που παρέχουν οι ∆ήμοι μέσω των 

δικτυακών τους τόπων, οι 9 στους 11, το 81,82% περιέχουν «χαιρετισμό του 
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∆ήμαρχου». Χαρακτηριστική είναι η παντελής έλλειψη «ειδικής αναφορά στην 

αποστολή, στο όραμα και στις προτεραιότητες του φορέα». Στα στοιχεία του 2006 

μόνο στον ιστότοπο του ∆ήμου Θεσσαλονίκης υπήρχε μια κωδικοποιημένη 

αναφορά για το πώς αντιλαμβάνεται ο φορέας το ρόλο και την αποστολή του. Στο 

σύνολο του δείγματος περιλαμβάνονται πληροφορίες για την «οργάνωση του 

φορέα»∙ η ίδια απόλυτη επίδοση καταγράφηκε και στην πρώτη μέτρηση που 

πραγματοποιήθηκε το 2006. 

 

 
Εικόνα 8: Χαιρετισμός δήμαρχου - Αποστολή ∆ήμου – Εσωτερική λειτουργία 

 

Με τις ερωτήσεις ανά τομέα αρμοδιότητας γίνεται μία προσπάθεια να 

καλυφθεί όλο το εύρος δραστηριοποίησης των ∆ήμων. Το σύνολο των ∆ήμων 

περιλαμβάνουν πληροφόρηση σχετική με θέματα «Ανάπτυξης & Τουρισμού», 

«Περιβάλλοντος» και «Παιδείας, Αθλητισμού,  Πολιτισμού». Οι 10 στους 11, με 

εξαίρεση το ∆ήμο Κορίνθου, περιλαμβάνουν πληροφόρηση σχετική με τον τομέα 

«Ποιότητα Ζωής & Εύρυθμη Λειτουργία των Πόλεων», ενώ το 81,82% 

αναφέρονται σε θέματα «Απασχόλησης & Επιχειρηματικότητας» και «Κοινωνικής 

Προστασίας & Αλληλεγγύης». Χαρακτηριστική είναι η απουσία αναφορών για 

θέματα «Πολιτικής Προστασίας»43 σε όλες τις ιστοσελίδες. 

 

 

 

 

 

                                          
43 Στα Αποτελέσματα 2006 όπου εμφανίζεται «-» δεν έχει πραγματοποιηθεί καταγραφή του κριτηρίου. 
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Εικόνα 9: Τομείς ∆ραστηριοποίησης 

 

Ακολουθεί ο Πίνακας με τα αναλυτικά αποτελέσματα για το έτος 2009. 

 

 
Έτος Καταγραφής 

2006 2009 

Ερώτηση Ποσοστό Ποσοστό 

Ανάπτυξη & Τουρισμός 100,00% 100,00% 

Περιβάλλον - 100,00% 

Ποιότητα Ζωής & Εύρυθμη Λειτουργία των Πόλεων - 90,91% 

Απασχόληση & Επιχειρηματικότητα 81,82% 81,82% 

Κοινωνική Προστασία & Αλληλεγγύη - 81,82% 

Παιδεία, Αθλητισμός,  Πολιτισμός 100,00% 100,00% 

Πολιτική Προστασία - 0,00% 

 

Πίνακας 33: Τομείς ∆ραστηριοποίησης (Μετρήσεις) 

 

Το σύνολο των ∆ήμων προσφέρουν ενημέρωση μέσω των δικτυακών τους 

τόπων για θέματα επικαιρότητας («τοπικά νέα»). Το ποσοστό στη μέτρηση του 

2006 άγγιζε το 81,82%. Ηλεκτρονικό ημερολόγιο με σημαντικές ειδήσεις είναι 

διαθέσιμο στο 90,91% (10 στους 11) σε αντίθεση με το 2006 όπου τέτοια 

δυνατότητα δινόταν στο 54,55% των δικτυακών τόπων.  
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Εικόνα 10: Νέα – Εκδηλώσεις 

 

Σημαντική πρόοδος έχει συντελεστεί στη «Συχνότητα ενημέρωσης 

ιστοσελίδας», καθώς πλέον οι δικτυακοί τόποι ενημερώνονται σε εβδομαδιαία 

βάση.  

 

   
Έτος Καταγραφής 

2006 2009 

Ερώτηση Οδηγίες Απάντησης Απάντηση Ποσοστό Ποσοστό 

Συχνότητα 
ενημέρωσης 
ιστοσελίδας 

0=∆.Υ. Ένδειξη ή  
1=τουλάχιστον πριν μία εβδομάδα ή  
2=εντός της τελευταίας εβδομάδας. 

0 45,45% 0,00% 

1 45,45% 0,00% 

2 9,09% 100,00% 

 

Πίνακας 34: Συχνότητα ενημέρωσης ιστοσελίδας (Μετρήσεις) 

 

Όσον αφορά στους «Χάρτες» που είναι διαθέσιμοι μέσω των ιστοτόπων, 

πλέον το 90,91% των ∆ήμων διαθέτουν διαδραστικές εφαρμογές ηλεκτρονικών 

χαρτών. Μόνο ο ∆ήμος Λάρισας περιλαμβάνει χάρτες στην ιστοσελίδα του σε 

μορφή αρχείου.  
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Εικόνα 11: Χάρτες 

 

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρασιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα των 

μετρήσεων του κριτηρίου «∆ιαθεσιμότητα Χαρτών». 

 

   
Έτος Καταγραφής 

2006 2009 

Ερώτηση Οδηγίες Απάντησης Απάντηση Ποσοστό Ποσοστό 

Χάρτες 
0=Όχι ή  
1=Στατικούς χάρτες ή σε μορφή αρχείου (.pdf, .jpg) ή  
2=∆ια-δραστικοί ηλεκτρονικοί χάρτες. 

0 18,18% 0,00% 

1 81,82% 9,09% 

2 0,00% 90,91% 

 

Πίνακας 35: Χάρτες (Μετρήσεις) 

 

Η πρόοδος που έχει συντελεστεί οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην 

υλοποίηση Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων με αποκλειστικό πεδίο 

εφαρμογής τη δημιουργία από τους ∆ήμους γεωγραφικών πληροφοριακών 

συστημάτων για την περιοχή ευθύνης τους. Βασικός όρος των προγραμμάτων 

αυτών είναι η δημιουργία ανεξάρτητων δικτυακών τόπων. 

Πολύ μικρή παραμένει η χρήση αρχείων ήχου και βίντεο στους δικτυακούς 

τόπος των ∆ήμων. Στις μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν το 2006 κανένας ∆ήμος 

δεν εμφάνιζε στην ιστοσελίδα του τέτοιου είδους εφαρμογές. Στις μετρήσεις που 

πραγματοποιήθηκαν το 2009, μόλις δύο ∆ήμοι, ο ∆ήμος Καβάλας και ο ∆ήμος 

Θεσσαλονίκης, περιείχαν αρχεία βίντεο.  

Όσον αφορά στη διαθεσιμότητα των στοιχείων επικοινωνίας των ∆ήμων το 

90,91% περιλαμβάνει στοιχεία ταχυδρομικής διεύθυνσης και τηλέφωνο 
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επικοινωνίας, ενώ το 81,82% περιλαμβάνουν μία «γενική» ηλεκτρονική 

διεύθυνση. Συγκριτικά με το 2006 σημειώνεται μία οριακή βελτίωση των 

επιδόσεων των ∆ήμων σε αυτή την κατηγορία. Από την άλλη μεριά μόλις το 

36,36% των δικτυακών τόπων περιέχει την ηλεκτρονική διεύθυνση του 

∆ιαχειριστή της ιστοσελίδας. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι επιδόσεις των ∆ήμων στις 

μετρήσεις του 2006 άγγιζε το ποσοστό του 63,64%. 

 

 
Εικόνα 12: Στοιχεία Επικοινωνίας Φορέα – ∆ιαχειριστή 

 

Σε όλους τους ∆ήμους υπάρχουν διαθέσιμες εξωτερικές συνδέσεις με τον 

ιδιωτικό και δημόσιο τομέα (η ίδια επίδοση εμφανίστηκε και στην καταγραφή του 

έτους 2006). Αξίζει να επισημανθεί ότι αξιολογήθηκε αποκλειστικά η ύπαρξη και 

μόνο εξωτερικών συνδέσεων στους δικτυακούς τόπους, χωρίς να αξιολογηθεί ο 

αριθμός και η ποιότητα των συνδέσεων. 

    Σε 7 από τους 11 ∆ήμους, το 63,64%, υπάρχει διαθέσιμη σύνδεση για 

ανάκτηση του περιεχομένου στην αγγλική γλώσσα· μόνο στο ∆ήμο Πατρών το 

περιεχόμενο είναι διαθέσιμο και σε άλλες ξένες γλώσσες όπως η γαλλική, η 

γερμανική και η ιταλική. Το περιεχόμενο που συναντάται σε ξένη γλώσσα αποτελεί 

μία περίληψη του περιεχομένου της ιστοσελίδας με έμφαση σε βασικές τουριστικές 

πληροφορίες. Εξαίρεση αποτελεί ο ∆ήμος Πατρών όπου ειδικά στην αγγλική 

γλώσσα περιλαμβάνεται το μεγαλύτερο μέρος του περιεχομένου του δικτυακού 

τόπου.  

 

 

 

 



 98

4.2.2. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες 

 

Στην Ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για 

τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που προσφέρουν οι ∆ήμοι. 

Στις μετρήσεις του 2009 το 27,27% των ∆ήμων παρουσιάζει τις 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες που προσφέρει ανά διεύθυνση ή τμήμα, ενώ το υπόλοιπο 

72,73% τις κατηγοριοποιεί με βάση τον χρήστη των υπηρεσιών αυτών (δημότης, 

επιχείρηση).  Αντίστοιχα στις μετρήσεις του 2006 στους ∆ήμους που πρόσφεραν 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες  της  το «Μενού» ήταν διαρθρωμένο αποκλειστικά ανά 

διεύθυνση ή τμήμα. 

 

 
Εικόνα 13: ∆ιάρθρωση Μενού ηλεκτρονικών υπηρεσιών 

 

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρασιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα των 

μετρήσεων του κριτηρίου «∆ιάρθρωση Μενού ηλεκτρονικών υπηρεσιών». 

 

 
Έτος Καταγραφής 
2006 2009 

Ερώτηση Οδηγίες Απάντησης Απάντηση Ποσοστό Ποσοστό 

Μενού - 
ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών 

0=∆.Υ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ή  
1=Ανά διεύθυνση/τμήμα ή  
2=Πελατοκεντρικά ή  
3=Ανά Περιστατικό Ζωής 

0 27,27% 0,00% 
1 72,73% 27,27% 
2 0,00% 72,73% 
3 0,00% 0,00% 

 
Πίνακας 36: ∆ιάρθρωση Μενού ηλεκτρονικών υπηρεσιών (Μετρήσεις) 
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Οι 8 στους 11 ∆ήμους περιλαμβάνουν τα τηλέφωνα επικοινωνίας των 

τμημάτων τους, οι 7 στους 11 ταχυδρομική διεύθυνση και μόνο ο ∆ήμος 

Ηρακλείου περιλαμβάνει διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι 5 στους 11, το 

45,45%, αναφέρουν τα στοιχεία του υπέυθυνου υπαλλήλου του κάθε τμήματος, 

ενώ δε γίνεται αναφορά του ωραρίου λειτουργίας των τμημάτων σε κάνενα ∆ήμο.  

 

 
Εικόνα 14: Στοιχεία Επικοινωνίας Τμημάτων 

 

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρασιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα των 

μετρήσεων του κριτηρίου «Στοιχεία Επικοινωνίας Τμημάτων». 

 

 
Έτος Καταγραφής 
2006 2009 

Ερώτηση Ποσοστό Ποσοστό 
ταχυδρομική διεύθυνση 45,45% 63,64% 
τηλέφωνο επικοινωνίας 90,91% 72,73% 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 18,18% 9,09% 
στοιχεία υπεύθυνου τμήματος 27,27% 45,45% 
ωράριο λειτουργίας 18,18% 0,00% 

 

Πίνακας 37: Στοιχεία Επικοινωνίας Τμημάτων (Μετρήσεις) 

 

Το 36,36% του δείγματος διαθέτουν «Γραμμή ∆ημότη», ενώ το 90,91% 

δίνουν πληροφορίες για τα ΚΕΠ που λειτουργούν στην περιοχή ευθύνης τους∙ οι 

δύο αυτές ερωτήσεις απαντήθηκαν για πρώτη φορά στη μέτρηση του 2009. 

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες παρέχει το σύνολο των ∆ήμων του δείγματος. 

Ειδικότερα πληροφορίες για τα δικαιολογητικά, τη διαδικασία και το κόστος των 

υπηρεσιών παρέχουν όλοι οι ∆ήμοι σε αντίθεση με τη μέτρηση του 2006, όπου 
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μόνο το 72,73% παρείχε τέτοιου είδους πληροφόρηση. Το ποσοστό αυτό 

ταυτίζεται με το άθροισμα των ποσοστών των αποτελεσμάτων που καταγράφουν 

τη διάρθρωση του μενού των προσφερόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Εφόσον 

δεν παρέχονται ηλεκτρονικές υπηρεσίες, κατ’ επέκταση δεν μπορεί να καταγραφεί 

η εμφάνιση ενός τέτοιου Μενού. 

 

 
Εικόνα 15: Ηλεκτρονικές υπηρεσίες Επίπεδο 1 

 

Υψηλές επιδόσεις καταγράφουν οι ∆ήμοι και στα κριτήρια του Επιπέδου 2 - 

«Επικοινωνιακές Υπηρεσίες». Όλοι οι ∆ήμοι προσφέρουν τη δυνατότητα στους 

χρήστες να ανακτήσουν μέσω ∆ιαδικτύου έντυπα σε ηλεκτρονική μορφή, όπως 

φόρμες αιτήσεων∙ στη μέτρηση του 2006 μόλις οι 2 από τους 11 ∆ήμους, το 

18,18%, πρόσφεραν τέτοια δυνατότητα. Επίσης το σύνολο των ∆ήμων 

περιλαμβάνει «βιβλίο αιτημάτων», το ποσοστό στις μετρήσεις του 2006 άγγιζε το 

45,45%, όπου οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να επικονωνήσουν με τα αρμόδια 

τμήματα. 
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Εικόνα 16: Ηλεκτρονικές υπηρεσίες Επίπεδο 2 

 

Στα Επίπεδο 3 - «∆ια-δραστικές Υπηρεσίες» και στα Επίπεδο 4 - 

«Συναλλακτικές Υπηρεσίες» η παρουσία των ∆ήμων στις μετρήσεις που 

πραγματοποιήθηκαν το 2006 ήταν μηδενική. Οι δυνατότητες που πρόσφεραν 

στους χρήστες ήταν αυτές που περιγράφονται στο Επίπεδο 2, κυρίως με τη 

διάθεση εντύπων σε ηλεκτρονική μορφή. Για πρώτη φορά εξετάζεται στις 

μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν το 2009 η δυνατότητα εγγραφής του χρήστη 

στην ιστοσελίδα του φορέα και η απόκτηση προσωπικού κωδικού για την 

πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας του. 

Το σημείο αυτό αποτελεί κομβικής σημασίας για την παροχή και ολοκλήρωση 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών ανώτερου επιπέδου∙ το 81,82% των ∆ήμων πλέον δίνει 

τέτοιες δυνατότητες. Επίσης στο 63,64% του δείγματος δίνεται η δυνατότητα 

ηλεκτρονικής αίτησης για την έκδοση κάποιου πιστοποιητικού, καθώς για την 

ηλεκτρονική παρακολούθηση της εξέλιξης υλοποίησης του αιτήματος από τον 

χρήστη. 
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Εικόνα 17: Ηλεκτρονικές υπηρεσίες Επίπεδο 3 

 

Σε ό,τι αφορά στο Επίπεδο 4, το 63,64% δίνει τη δυνατότητα ηλεκτρονικών 

πληρωμών, ενώ δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική ολοκλήρωση των υπηρεσιών σε 

κανένα ∆ήμο. Παράλληλα με το Επίπεδο 4 – «Συναλλακτικές Υπηρεσίες» 

εξετάστηκε η ύπαρξη ασφαλούς εξυπηρετητή από τη μεριά των ∆ήμων για την 

ολοκλήρωση των συναλλαγών∙ χρήση τέτοιου επιπέδου τεχνολογίας εμφανίζεται 

μόνο στους δικτυακούς τόπους των ∆ήμων Ηρακλείου και Πατρών. 

Σημαντική πρόοδος σημειώνεται στην ανάρτηση προκηρύξεων θέσεων 

απασχόλησης, όπου το ποσοστό αγγίζει το 63,64% για το 2009 σε σχέση με το 

18,18% της μέτρησης του 2006. Στην αξιολόγηση των ηλεκτρονικων υπηρεσιών 

διαχείρισης δημοσίων συμβάσεων παρατηρούνται οριακές αυξομειώσεις στις 

επιδόσεις των ∆ήμων όπως παρουσιάζονται στο ∆ιάγραμμα και τον Πίνακα που 

ακολουθούν. 
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Εικόνα 18: Ηλεκτρονικές συμβάσεις 

 

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρασιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα των 

μετρήσεων του κριτηρίου «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ∆ιαχείρισης ∆ημοσίων 

Συμβάσεων». 

 

 
Έτος Καταγραφής 

2006 2009 

Ερώτηση Οδηγίες Απάντησης Απάντηση Ποσοστό Ποσοστό 

Ηλεκτρονικές 
Συμβάσεις 

0=Όχι ή  
1=Ναι,  σε μορφή κειμένου HTML ή  
2=Ναι, σε μορφή αρχείου (.doc, .xls, .pdf) ή   
3=Ναι, ηλεκτρονική κατάθεση προσφορών. 

0 18,18% 18,18% 

1 27,27% 36,36% 

2 54,55% 45,45% 

 

Πίνακας 38: Ηλεκτρονικές Συμβάσεις (Μετρήσεις) 

 

Στο σύνολό τους οι ∆ήμοι του δείγματος έχουν σημειώσει σημαντική 

πρόοδο στην παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών μεταξύ των ετών 2006 και 2009. 

Όλοι οι ∆ήμοι έχουν ανέλθει τουλάχιστον ένα επίπεδο σε σχέση με την πρώτη 

μέτρηση. Στο ∆ιάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι επιδόσεις των ∆ήμων 

με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας.  
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Εικόνα 19: Επίπεδο Ηλεκτρονικών υπηρεσιών ανά ∆ήμο 

 

 Στα συγκεντρωτικά αποτελέσματα του 2009, όλοι οι ∆ήμοι παρέχουν 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες τουλάχιστον δεύτερου επιπέδου. Το 18,18% παρέχει 

πλέον «Επικοινωνιακές Υπηρεσίες» (Επιπέδου 2), ένα άλλο 18,18% παρέχει «∆ια-

δραστικές Υπηρεσίες» (Επιπέδου 3) και το υπόλοιπο 63,64% «Συναλλακτικές 

Υπηρεσίες» (Επιπέδου 4). Στα αντίστοιχα αποτελέσματα του 2006 το δεύτερο 

επίπεδο ήταν το ανώτερο που καταλάμβαναν οι επιδόσεις των ∆ήμων. Πιο 

συγκεκριμένα, το 18,18% δεν παρείχε καν ηλεκτρονικές υπηρεσίες, το 36,36% 

παρείχε «Πληροφοριακές Υπηρεσίες» (Επιπέδου 1) και το υπόλοιπο 45,46% 

«Επικοινωνιακές Υπηρεσίες» (Επιπέδου 2). Τα συνολικά αποτελέσματα 

παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα, καθώς και διαγραμματικά. 

 

  
Έτος Καταγραφής 

2006 2009 
Ηλεκτρονικές 
υπηρεσίες Ποσοστό Ποσοστό 

Επίπεδο 0 18,18% 0,00% 

Επίπεδο 1 36,36% 0,00% 

Επίπεδο 2 45,46% 18,18% 

Επίπεδο 3 0,00% 18,18% 

Επίπεδο 4 0,00% 63,64% 

 

Πίνακας 39: Επίπεδο Ηλεκτρονικών υπηρεσιών (Μετρήσεις) 
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Εικόνα 20: Επίπεδο Ηλεκτρονικών υπηρεσιών 

 

4.2.3. Ηλεκτρονική Συμμετοχή 

 

Στην Ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για 

τις δυνατότητες που προσφέρουν οι ∆ήμοι για την ηλεκτρονική συμμετοχή των 

πολιτών. 

Όσον αφορά τη δυνατότητα επικοινωνίας με τα μέλη των ∆ημοτικών 

Συμβουλίων, στο σύνολο των ∆ήμων αναφέρεται το ονοματεπώνυμό των μελών∙ η 

μέτρηση του 2006 ήταν 72,73%. Αντίθετα εμφανίζεται μία κατακόρυφη μείωση 

στα υπόλοιπα στοιχεία επικοινωνίας που είναι ο αριθμός τηλεφώνου, η 

ταχυδρομική διεύθυνση και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μόνο στο 

δικτυακό τόπο του ∆ήμου Ιωαννίνων εμφανίζονται τα στοιχεία αυτά στη μέτρηση 

του 2009.  
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Εικόνα 21: Στοιχεία Επικοινωνίας ∆ημοτικών Συμβούλων 

 

Σε ό,τι έχει σχέση με την ηλεκτρονική συμμετοχή των πολιτών μέσω των 

δικτυακών τόπων στο 90,91% εμφανίζονται πλέον τέτοιες δυνατότητες. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι κατά την πρώτη μέτρηση που έλαβε χώρα το 2006 μόνο το 

18,18% αναφερόταν σε τέτοιες λειτουργίες. 

Στα κριτήρια που αξιολογούν το Επίπεδο 1 – «Ηλεκτρονική Πληροφόρηση», 

το 27,27% των ∆ήμων περιλαμβάνει οικονομικές καταστάσεις, όπως 

προϋπολογισμούς και απολογισμούς των διαχειριστικών χρήσεων∙ παρατηρείται μία 

μικρή άνοδος σε σχέση με τα αποτελέσματα του 2006. Σε ό,τι έχει σχέση με 

πολιτικά έγγραφα, για πρώτη φορά εμφανίζονται Πρακτικά και Αποφάσεις των 

∆ημοτικών Συμβουλίων στο 72,73% του δείγματος, ενώ μελέτες οικονομικές, 

χωροταξικές εμφανίζονται στο 63,64%. Στο 45,45% δίνεται η δυνατότητα για 

ηλεκτρονικές συζητήσεις των πολιτών μέσω των δικτυακών τους τόπων και στο 

80% αυτών οι χρήστες έχουν την ευχέρεια να θέσουν ένα θέμα προς συζήτηση. 
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Εικόνα 22: Ηλεκτρονική συμμετοχή Επίπεδο 1 

 

Ηλεκτρονικές διαβουλεύσεις για τοπικά θεμάτα πραγματοποιούνται και στο 

45,45% των ∆ήμων, ενώ υπάρχει αναφορά για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών 

δημοψηφισμάτων μόλις στο 27,27% του δείγματος. Οι αντίστοιχες μετρήσεις του 

2006 κατέγραφαν την παντελή έλλειψη αναφορών για ηλεκτρονικές 

διαβουλεύσεις, ενώ ηλεκτρονικά δημοψηφίσματα διεξάγονταν στο 18,18%.  

Μία νέα ερώτηση που προστέθηκε στις μετρήσεις του 2009 για να 

εξυπηρέτηση την αξιολόγηση του Επιπέδου 2 «Ηλεκτρονική διαβούλευση» της 

ηλεκτρονικής συμμετοχής ήταν κατά πόσο «Οι συνεδριάσεις των συμβουλίων 

προβάλλονται ζωντανά στο διαδίκτυο (εικόνα ή ήχος)». Τέτοια δυνατότητα δεν 

προσφέρεται από κανένα ∆ήμο του δείγματος. 

 

 
Εικόνα 23: Ηλεκτρονική συμμετοχή Επίπεδο 2 & 3 
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Στους ∆ήμους Ηρακλείου, Κοζάνης και Πατρών, όπου δίνεται η δυνατότητα 

διενέργειας ηλεκτρονικών δημοψηφισμάτων, δε γίνεται καμμία αναφορά κατά 

πόσο οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να προκαλέσουν ένα δημοψήφισμα και αν τα 

αποτελέσματα των ηλεκτρονικών δημοσκοπήσεων ενσωματώνονται στην πολιτική 

διαδικασία.  

Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση των κριτηρίων σε κανένα ∆ήμο του 

δείγματος δε δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες να θέσουν ένα θέμα προς 

συζήτηση στην ατζέντα του δημοτικού συμβουλίου.  

Στο σύνολό τους οι ∆ήμοι του δείγματος, με εξαίρεση τον ∆ήμο Ιωαννίνων, 

έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο στην ηλεκτρονική συμμετοχή μεταξύ των ετών 

2006 και 2009. Όλοι οι ∆ήμοι έχουν ανέλθει τουλάχιστον ένα επίπεδο σε σχέση με 

την πρώτη μέτρηση. Στο ∆ιάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι επιδόσεις 

των ∆ήμων με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας.  

 
Εικόνα 24: Επίπεδο Ηλεκτρονικής συμμετοχής 

 

 Στα συγκεντρωτικά αποτελέσματα του 2009 το 45,45% παρέχει 

δυνατότητες «Ηλεκτρονικής πληροφόρησης» (Επιπέδου 1), ένα άλλο 45,45% 

παρέχει δυνατότητες «Ηλεκτρονικής διαβούλευσης» (Επιπέδου 2) και μόνο ο 

∆ήμος Ιωαννίνων δεν εμφανίζει καμμία τέτοια δυνατότητα. Χαρακτηριστικό 

αποτελεί ότι κανένας ∆ήμος του δείγματος δεν παρέχει δυνατότητες 

«Ηλεκτρονικής διαμόρφωσης αποφάσεων» (Επιπέδου 3). Στα αντίστοιχα 

αποτελέσματα του 2006 το πρώτο επίπεδο ήταν το ανώτερο που καταλάμβαναν οι 

επιδόσεις των ∆ήμων. Πιο συγκεκριμένα, το 72,73% δεν παρείχε καμμία 

δυνατότητα ηλεκτρονικής συμμετοχής των πολιτών και μόλις το 27,27% 

καταλάμβανε το Επίπεδο 1 της «Ηλεκτρονικής Πληροφόρησης». Τα συνολικά 

αποτελέσματα παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα, καθώς και διαγραμματικά. 



 109

 

 
Έτος Καταγραφής 
2006 2009 

Ηλεκτρονική 
συμμετοχή Ποσοστό Ποσοστό 

Επίπεδο 0 72,73% 9,10% 
Επίπεδο 1 27,27% 45,45% 
Επίπεδο 2 0,00%  45,45% 

 

Πίνακας 40: Επίπεδο Ηλεκτρονικής συμμετοχής 

 

 
Εικόνα 25: Επίπεδο Ηλεκτρονικής συμμετοχής 

 

4.2.4. Λειτουργικότητα 
  

Στην Ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης σε 

θέματα διαλειτουργικότητας, χρηστικότητας, προσβασιμότητας, ιδιωτικότητας και 

ασφάλειας των δικτυακών τόπων των ∆ήμων. 

 Στις μετρήσεις του 2009 το μήκος της «Κεντρικής Σελίδας» των δικτυακών 

τόπων ξεπερνά τις δύο σελίδες στο 45,45% σε αντίθεση με το 2006 όπου το 

ποσοστό άγγιζε το 63,64%.  
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Εικόνα 26: Μήκος Αρχικής Σελίδας 

 

Το ποσοστό των δικτυακών τόπων που έχουν πολύ μεγάλες «Κεντρικές 

Σελίδες» μειώνεται, γεγονός το οποίο αποτελεί θετική εξέλιξη, καθώς το 

περιεχόμενο της «Κεντρικής Σελίδας» οφείλει να είναι μία σύνοψη των 

πληροφοριών που διατίθενται στο σύνολο των ιστοσελίδων του τόπου.  

Σημαντική πρόοδος έχει συντελεστεί στον τομέα της συμβατότητας των 

φυλλομετρητών. Σύμφωνα με το εργαλείο SortSite44 το 63,63% των δικτυακών 

τόπων είναι συμβατό με όλους τους φυλλομετρητές.  

Το 36,36% των δικτυακών τόπων δίνει πληροφορίες για την ύπαρξη 

ασύρματου δικτύου που παρέχεται δωρεάν στους κατοίκους των ∆ήμων. Από την 

άλλη μεριά κανένας δικτυακός τόπος δεν περιλαμβάνει συνδέσεις που να δίνουν τη 

δυνατοτητα απόκτησης, «ελεύθερου» λογισμικού ή ΛΑΚ, που απαιτείται για την 

ανάγνωση εγγράφων και γενικότερα για τη λειτουργία του τόπου. Επίσης δεν 

προσφέρεται η δυνατότητα προσπέλασης των πληροφοριών από τους χρήστες με 

διαφορετικούς τύπους συσκευών.  

Όσον αφορά στα θέματα προσβασιμότητας το 36,36% των ∆ήμων περνούν 

το πρώτο επίπεδο της WCAG1, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που καταγράφηκαν 

από το εργαλείο SortSite, σε σχέση με το 9,09% των μετρήσεων του 2006. 

Χαρακτηριστικό αποτελεί ότι κατά τις μετρήσεις του 2009 ένα ποσοστό 45,45% 

περιείχε στο δικτυακό τόπο αναφορές ότι ο δικτυακός τόπος πληροί τις 

προδιαγραφές του πρώτου επιπέδου της WCAG1, αλλά σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα της αξιολόγησης του SortSite, κάτι τέτοιο δε μετρήθηκε. Οι 

δικτυακοί αυτοί τόποι είναι πιθανό κατά τη δημιουργία τους να πληρούσαν τις 
                                          
44 Αξιολογήθηκε η συμβατότητα των δικτυακών τόπων με του εξής φυλλομετρητές: Internet Explorer 6.0, Internet 
Explorer 7.0, Firefox 2.0, Firefox 3.0, Firefox 3.6, Safari 4.0, Opera 10.0, Chrome 4.0. 
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προδιαγραφές του προτύπου. Η συμμόρφωση όμως με κάποιο πρότυπο είναι μία 

συνεχής διαδικασία και πρέπει να ακολουθείται σε κάθε ενημέρωση του τόπου με 

νέο περιεχόμενο. Επιπρόσθετα ειδικές υπηρεσίες για ΑΜΕΑ παρέχονται στο 45,45% 

του δείγματος. 

Στο 27,27% του δείγματος υπάρχει διαθέσιμη «Βοήθεια» για τη λειτουργία 

του δικτυακού τόπου, ενώ το ποσοστό μόλις έφτανε το 9,09% στις μετρήσεις του 

2006.  

 

 
Εικόνα 27: Βοήθεια 

 

Το μενού πλοήγησης είναι οργανωμένο με ξεκάθαρη δομή και παραμένει 

σταθερό στο σύνολο των δικτυακών τόπων του δείγματος. Επίσης σε όλες τις 

ιστοσελίδες των δικτυακών τόπων περιλαμβάνεται η επιλογή «επιστροφή στην 

Κεντρική Σελίδα», ενώ δεν εμφανίζονται πουθενά οι επιλογές «Αναίρεση» και  

«Αντιστροφή Αναίρεσης». Ϊδιες επιδόσεις καταγράφονται και στις μετρήσεις του 

2006. 

Η «∆ιαδρομή» την οποία έχει ακολουθήσει ο χρήστης είναι ορατή στο 

72,73% του δείγματος και μάλιστα οι σύνδεσμοι αυτοί παραμένουν ενεργοί. 

Σημειώνεται βελτίωση σε σχέση με το 2006, όπου το 9,09%  διέθετε «∆ιαδρομή» 

χωρίς ενεργές συνδέσεις και το 45,45% με ενεργές συνδέσεις . 
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Εικόνα 28: Εμφάνιση «∆ιαδρομής» 

 

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρασιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα των 

μετρήσεων του κριτηρίου «Εμφάνιση ∆ιαδρομής». 

 

 
Έτος Καταγραφής 

2006 2009 

Ερώτηση Οδηγίες Απάντησης Απάντηση Ποσοστό Ποσοστό 

«∆ιαδρομή» 
0=Όχι ή 1=Ναι, χωρίς 
Ενεργές Συνδέσεις ή 2=Ναι, 
με Ενεργές Συνδέσεις. 

0 45,45% 27,27% 

1 9,09% 0,00% 

2 45,45% 72,73% 

 

Πίνακας 41: Εμφάνιση «∆ιαδρομής» (Μετρήσεις)  

 

Τα χρώματα και οι χαρακτήρες παραμένουν ίδια σε όλες τις ιστοσελίδες των 

δικτυακών τόπων (μετρήσεις 2006 και 2009). Όλες όμως οι ιστοσελίδες είναι 

χρωματισμένες με λευκής απόχρωσης χρώματα, επιλογή που σίγουρα δε 

συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας. Όσον αφορά στην αλλαγή χρώματος των 

συνδέσεων που έχουν επιλέξει οι χρήστες παρατηρείται χαρακτηριστική μείωση της 

λειτουργίας αυτής από το 90,91% το 2006 στο 18,18% το 2009. Επιπρόσθετα σε 

κανέναν δικτυακό τόπο δεν υπάρχει πληροφόρηση του χρήστη ανά πάσα στιγμή 

για την κατάσταση του συστήματος.  

Στο 63,64% των ∆ήμων υπάρχει διαθέσιμος «Χάρτης Πλοήγησης» σε 

σύγκριση με το 24,45% της μέτρηση του 2006. Όπως διαφαίνεται από την επιλογή 

των ∆ήμων προτιμάται η χρήση ενός «Χάρτη Πλοήγηση» από τη χρήση ενός 

«Αλφαβητικού ∆είκτη». Από τους ∆ήμους που διαθέτουν «Χάρτη Πλοήγηση» στο 

85,71% οι συνδέσεις αυτές παραμένουν ενεργές.  
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Εικόνα 29: Χάρτης Πλοήγησης 

 

Σημαντική βελτίωση σημειώνεται στη χρήση «Μηχανής Αναζήτησης» στους 

δικτυακούς τόπους των ∆ήμων. Κατά τις μετρήσεις του 2009 το 81,82% του 

δείγματος περιείχε τη δυνατότατα αυτή σε σύγκριση με το 63,64% των μετρήσεων 

του 2006. Εκτός από την ποσοτική αυτή αύξηση σημειώνεται βελτιώση και στην 

ποιότητα των παρεχόμενων λειτουργιών καθώς πλέον το 36,36% των ∆ήμων 

προσφέρει δυνατότητα «Βασικής Αναζήτησης», ένα άλλο 36,36% προσφέρει 

δυνατότητα «Προχωρημένης Αναζήτησης» και το 9,09% δυνατότητα 

«Προχωρημένης Αναζήτησης σε Β∆». Οριακή επίδοση παρατηρείται στην υπάρξη 

«Βοήθειας» για τη λειτουργία της «Μηχανής Αναζήτησης» όπου από τη μηδενική 

επίδοση του 2006 καταγράφηκε εμφάνιση οδηγιών στο 9,09% το 2009. 

Ολοκληρώνοντας, σε δοκιμή που πραγματοποιήθηκε για την αξιολόγηση της 

λειτουργίας των «Μηχανών Αναζήτησης» προέκυψε ότι στο σύνολό τους 

λειτουργούν ικανοποιητικά. 
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Εικόνα 30: Μηχανή Αναζήτησης 

 

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα 

των μετρήσεων του κριτηρίου «Μηχανή Αναζήτησης». 

 

 
Έτος Καταγραφής 

2006 2009 

Ερώτηση Οδηγίες Απάντησης Απάντηση Ποσοστό Ποσοστό 

Μηχανή 
αναζήτησης 

0=Όχι ή  
1=Βασική Αναζήτηση ή  
2=Προχωρημένη Αναζήτηση ή  
3=Προχωρημένη Αναζήτηση σε Β∆. 

0 36,36% 18,18% 

1 54,55% 36,36% 

2 9,09% 36,36% 

3  0,00% 9,09% 

 

Πίνακας 42: Μηχανή αναζήτησης (Μετρήσεις) 

 

Στο 90,91% των δικτυακών τόπων των ∆ήμων περιλαμβάνεται «∆ήλωση 

ιδιωτικότητας και ασφάλειας», ποσοστό που ταυτίζεται με το ποσοστό των 

δικτυακών τόπων που ζητούν από το χρήστη προσωπικές του πληροφορίες. Το 

γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι έχει γίνει κατανοητό από τους ∆ήμους ότι αποτελεί 

αναγκαιότητα η εμφάνιση «∆ήλωσης ιδιωτικότητας και ασφάλειας» στις 

περιπτώσεις όπου ζητούνται προσωπικά στοιχεία του χρήστη. Στο 80% αυτών ο 

χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση στις δηλώσεις αυτές σε κάθε ιστοσελίδα του 

δικτυακού τόπου. Από την άλλη μεριά στις μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν το 

2006 ενώ το 63,64% των δικτυακών τόπων ζητούσε σε κάποιο σημείο προσωπικά 

στοιχεία των χρηστών σε κανέναν από αυτούς δεν υπήρχε «∆ήλωση ιδιωτικότητας 

και ασφάλειας». 
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Ολοκληρώνοντας, το σύνολο των δικτυακών τόπων περιλαμβάνουν 

περισσότερες από εκατό ιστοσελίδες συγκριτικά με τις μετρήσεις του 2006, όπου 

το 27,27% των δικτυακών τόπων περείχε έως πενήντα ιστοσελίδες, ένα άλλο 

27,27%  περείχε από πενήντα έως εκατό ιστοσελίδες και το 45,46% περιελάμβανε 

περισσότερες από εκατό ιστοσελίδες. 

 
Εικόνα 31: Αριθμός ιστοσελίδων ανά δικτυακό τόπο 

 

4.3. Παραδείγματα που ξεχώρισαν 
 

Στην υποενότητα που ακολουθεί παρουσιάζονται παραδείγματα που 

ξεχώρισαν και παραδείγματα που αποτελούν ορθές πρακτικές και εντοπίστηκαν 

κατά την αξιολόγηση των δικτυακών τόπων των 11 ∆ήμων. 

Στο ∆ήμο Ηρακλείου και στην αρχική σελίδα του δικτυακού τόπου ο 

χρήστης συναντάει το μενού που παρουσιάζεται στην Εικόνα που ακολουθεί. Το 

μενού περιλαμβάνει συνδέσεις με τις σημαντικότερες πληροφορίες και υπηρεσίες 

που προσφέρονται μέσω του δικτυακού τόπου. Παρέχεται η δυνατότητα εγγραφής 

και εισόδου του χρήστη στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ∆ήμου, καθώς επίσης 

δυνατότητες αναζήτησης και επικοινωνίας με το φορέα. Οι βασικές επιλογές του 

μενού περιλαμβάνουν συνδέσεις σχετικά με την επικαιρότητα, συνδέσεις που 

απευθύνονται στους δημότες, στους επισκέπτες και σε ειδικές ομάδες, όπως άτομα 

τρίτης ηλικίας, νέοι, γυναίκες, επιχειρήσεις και αλλοδαποί.  
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Εικόνα 32: ∆ήμος Ηρακλείου - Μενού Κεντρικής Σελίδας 

 

Στο ∆ήμο Κορίνθου μία από τις επιλογές του βασικού μενού πλοήγησης 

είναι η πληροφόρηση σχετικά με τα έργα που έχει αναλάβει ο ∆ήμος ή που 

προγραμματίζει την υλοποίησή τους. Το μενού που αφορά στα έργα του ∆ήμου 

είναι διαρθρωμένο με βάση την κατάσταση που βρίσκονται τα έργα, την περιοχή 

στην οποία απευθύνονται και τον τομέα. Επίσης παρέχεται φωτογραφικό υλικό των 

έργων που έχουν υλοποιηθεί. Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η διάρθρωση 

του μενού των έργων του ∆ήμου Κορίνθου. 

 
Αναφορά στα Έργα που υλοποιούνται 

Σε κατάσταση Ανά περιοχή Ανά τομέα  Με φωτογραφίες 

Περατωμένα  Στην Κόρινθο Οδοποιία 

Περιλαμβάνεται 

φωτογραφικό 

περατωμένων 

έργων. 

Σε εξέλιξη Στα Εξαμίλια Κτηριακά Έργα 

Προγραμματισμένα Στην Ξυλοκέριζα Αναπλάσεις Χώρων 

 Στο Σολομό Φωτισμός 

 Στην Αρχαία Κόρινθο ∆ιάφορα 

  Συντηρήσεις Χώρων 

  Σχέδιο Πόλης 

 

Πίνακας 43: ∆ήμος Κορίνθου – ∆ιάρθρωση μενού έργων 

 

Οι πληροφορίες που παρέχονται για τα έργα αναφέρονται στον τίτλο του 

έργου, τον τομέα δράσης και την υπηρεσία επίβλεψης, την περιοχή υλοποίησής 

του, τον προϋπολογισμό και την ημερομηνία ένταξής του, την πηγή 

χρηματοδότησης και τον τρόπο ανάθεσης. Στην Εικόνα που ακολουθεί παρατίθεται 

η μορφή με την οποία παρουσιάζονται οι πληροφορίες σχετικά με τα έργα που 

έχουν υλοποηθεί.  
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Εικόνα 33: ∆ήμος Κορίνθου – Έργα που έχουν ολοκληρωθεί 

 

Σε ό,τι αφορά στη διαθεσιμότητα των στοιχείων επικονωνίας του ∆ήμου και 

του ∆ιαχειριστή του δικτυακού τόπου, ένα ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί η 

κεντρική σελίδα του ∆ήμου Λάρισας, όπου στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας 

παρατίθονται με σαφήνεια τα στοιχεία αυτά. 

 

 
Εικόνα 34: ∆ήμος Λάρισας – Στοιχεία επικονωνίας ∆ήμου και ∆ιαχειριστή δικτυακού τόπου 

 

Στις εφαρμογές Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων χαρακτηριστικό 

παράδειγμα αποτελεί η εφαρμογή που περιλαμβάνεται στο δικτυακό τόπο του 

∆ήμου Αθηναίων. Μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικών χαρτών δίνεται η 

δυνατότητα στους χρήστες αναζήτησης και εύρεσης συγκεκριμένης οδού και της 

επιθυμητής διαδρομής που θέλει να ακολουθήσει, καθώς επίσης μία σειρά 

προεπιλεγμένων αναζητήσεων οι οποίες περιλαμβάνουν είτε δημοτικές 

εγκαταστάσεις και υπηρεσίες, είτε σημεία ευρύτερου οικονομικού, κοινωνικού και 

πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Στην Εικόνα που ακολουθεί παρουσιάζεται η 

εφαρμογή που βρίσκεται στο δικτυακό τόπο του ∆ήμου Αθηναίων και 

παρουσιάζονται στο χάρτη οι επιλογές αναζήτησης σε ∆ημοτικές Υπηρεσίες και 

Αξιοθέατα.   
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Εικόνα 35: ∆ήμος Αθηναίων - Γεωγραφικό πληροφοριακό σύστημα 

 

Ένα ακόμη παράδειγμα που ξεχώρισε αποτελεί ο δικτυακός τόπος του 

∆ήμου Πάτρας με τη συνολική του προσέγγιση σε θέματα λειτουργικότητας. Τα 

στοιχεία επιλογών που παρουσιάζονται ακολούθως παραμένουν σταθερά εντός των 

ιστοσελίδων και είναι διαθέσιμα σε όλες τις ιστοσελίδες του τόπου. Στο άνω μέρος 

της ιστοσελίδας και ξεκινώντας από το αριστερό μέρος περιλαμβάνεται το 

λογότυπο του ∆ήμου, η επιλογή «επιστροφή στην αρχική σελίδα» και τρεις 

χρήσιμοι οδηγοί βοήθειας: ο «Οδηγός της Πόλης»,  οι «Χάρτες της Πόλης» και ο 

«Οδηγός του Πολίτη». Οι οδηγοί βοήθειας είναι διαθέσιμοι σε τέσσερις γλώσσες 

(Αγγλικά γαλλικά γερμανικά, ιταλικά), όπως επίσης στις γλώσσες αυτές είναι 

διαθέσιμο το σύνολο των ιστοσελίδων του δικτυακού τόπου. Στην Εικόνα που 

ακολουθεί παρουσιάζεται ο «Οδηγός Πολίτη» στην αγγλική γλώσσα. Ακολούθως 

περιλαμβάνονται δυνατότητες αναζήτησης, αυξομείωσης μεγέθους της 

γραμματοσειράς των κειμένων και η εκτυπώσιμη μορφή αυτών. Ακολουθεί το 

βασικό μενού με πληροφορίες για το ∆ήμο, το Γραφείο Τύπου, για ειδήσεις και 

νέα, πληροφορίες που αναφέρονται στους δημότες, τους επισκέπτες και τις 

επιχειρήσεις. Στο δεξιό μέρος του βασικού μενού περιλαμβάνονται οι ηλεκτρονικές 

υπηρεσίες, η εγγραφή και η είσοδος του χρήστη στο σύστημα του δικτυακού 

τόπου. Στο κέντρο της ιστοσελίδας υπάρχει διαθέσιμο ένα υπομενού όπου 
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παρατίθονται περαιτέρω επιλογές (στην προκειμένη περίπτωση περιλαμβάνεται το 

υπομενού του «Οδηγού του Πολίτη») και το κύριο μέρος παράθεσης των 

επιλεγόμεων πληροφοριών.  Στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας περιλαμβάνονται 

γενικές πληροφορίες σχετικά με το δικτυακό τόπο, θέματα προσβασιμότητας, 

δυνατότητες επικονωνίας, συχνές ερωτήσεις, όροι χρήσης, χάρτης πλοήγησης και 

τα βασικά στοιχεία επικονωνίας του ∆ήμου Πάτρας και του ∆ιαχειριστή του 

δικτυακού τόπου. 

 

 
Εικόνα 36: ∆ήμος Πάτρας – Ζητήματα λειτουργικότητας 

 

Σε ό,τι αφορά στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχουν οι ∆ήμοι, ένα 

παράδειγμα πραγματικά άξιο αναφοράς αποτελεί ο οδηγός βοήθειας για τις 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται από το ∆ήμο Θεσσαλονίκης. Ο οδηγός 

περιλαμβάνει αναλυτικές πληροφορίες και οδηγίες για τον τρόπο που οι πολίτες και 

οι επιχειρήσεις μπορούν να διεκπεραιώσουν ηλεκτρονικές συναλλαγές με τις 

υπηρεσίες του ∆ήμου. Τα επιμέρους βήματα που απαιτούνται για την λήψη αυτών 

των υπηρεσιών, παρουσιάζονται σε μορφή βίντεο, εικόνα και ήχος, και 

απευθύνονται στις εξής κατηγορίες ενεργειών: εγγραφή – είσοδος στο σύστημα, 
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αιτήματα, πιστοποιητικά, Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, δημοτικός φόρος, 

εκλογικοί κατάλογοι, εύρεση εργασίας, κράτηση εισητηρίων. Ακολούθως 

παρουσιάζεται η κεντρική σελίδα των «Μαθημάτων εκπαίδευσης των πολιτών στη 

χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των ∆ημοτικών ∆ιαδικτυακών Πυλών». 

 

 
Εικόνα 37: ∆ήμος Θεσσαλονίκης – Οδηγός βοήθειας ηλεκτρονικών υπηρεσιών 

 

Ειδικότερα οι υπηρεσίες του ∆ήμου Θεσσαλονίκης διαχωρίζονται σε τρεις 

βασικές κακτηγορίες: ανοιχτές υπηρεσίες, υπηρεσίες που απαιτούν εγγραφή του 

χρήστη και υπηρεσίες που απαιτούν την εγγραφή και την ταυτοποίηση χρήστη. Οι 

ανοιχτές υπηρεσίες, εκλογικοί κατάλογοι και εύρεση εργασίας, είναι διαθέσιμες 

προς το σύνολο των πολιτών χωρίς να είναι απαραίτητη η εγγραφή και η είσοδος 

στην διαδικτυακή πύλη του ∆ήμου. Οι υπηρεσίες που απαιτούν την εγγραφή και 

είσοδο του χρήστη περιλαμβάνουν την κατάθεση αιτημάτων και καταγγελιών 

πολιτών και την αίτηση για έκδοση πιστοποιητικών. Οι υπηρεσίες οι οποίες 

εντάσσονται στην τελευταία κατηγορία, λόγω του ότι περιλαμβάνουν στοιχεία τα 
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οποία αποτελούν προσωπικά δεδομένα, απαιτούν ένα επιπλέον επίπεδο 

ταυτοποίησης πέρα από την εγγραφή και είσοδο του χρήστη στην Πύλη του 

∆ήμου. Επομένως, πρόσβαση στις συγκεκριμένες υπηρεσίες είναι δυνατό να λάβει 

ένας πολίτης εφόσον έχει εγγραφεί και μόνο κατόπιν επικοινωνίας με το ∆ήμο 

ώστε να γίνει η απαραίτητη ταυτοποίηση των στοιχείων του.  

 

 
Εικόνα 38: ∆ήμος Θεσσαλονίκης – Επίπεδα εξουσιοδότησης χρήστη 

 

Στο ∆ήμο Καβάλα, λόγω της υπαγωγής του ερευνητή στο μητρώο αρρένων 

του ∆ήμου, δόθηκε η δυνατότητα εγγραφής στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που 

παρέχει ο ∆ήμος.  
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Εικόνα 39: ∆ήμος Καβάλας - Εγγραφή χρήστη στις  ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ∆ήμου 

 

Μέσω του δικτυακού τόπου παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής 

υποβολής αίτησης για την έκδοση πιστοποιητικών αρμοδιότητας του ∆ήμου (στη 

συγκεκριμένη περίπτωση παρουσιάζεται ένα παράδειγμα ηλεκτρονικής υποβολής 

αίτησης για την έκδοση πιστοποιητικού γέννησης). Για την ολοκλήρωση της 

υπηρεσίας συνδυάζεται το ηλεκτρονικό κανάλι του ∆ιαδικτύου με το παραδοσιακό 

κανάλι παροχής υπηρεσιών, καθώς η παραλαβή του πιστοποιητικού μπορεί να γίνει 

είτε αυτοπρόσωπα από το αρμόδιο τμήμα, είτε με την αποστολή του 

πιστοποιητικού στη διεύθυνση αλληλογραφίας του χρήστη μέσω απλού 

ταχυδρομείου. Επίσης δίνεται η δυνατότητα ενημέρωσης του χρήστη. 

 

 
Εικόνα 40: ∆ήμος Καβάλας – Ηλεκτρονική αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού γέννησης 
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Στην αρχική σελίδα του δικτυακού τόπου του ∆ήμου Κερκυραίων υπάρχουν 

συνδέσεις που κατευθύνουν σε εσωτερικές ιστοσελίδες και αναφέρονται στην 

ενημέρωση των χρηστών για τους διαγωνισμούς προμηθειών και τις προκηρύξεις 

θέσεων απασχόλησης που προβαίνουν οι υπηρεσίες και οι επιχειρήσεις του ∆ήμου. 

 

 
Εικόνα 41: ∆ήμος Κερκυραίων – Προκηρύξεις διαγωνισμών συμβάσεων προμηθειών και 

προσλήψεων 

 

Στις εσωτερικές σελίδες περιλαμβάνεται αναλυτική περιγραφή των όρων και 

των προϋποθέσεων συμμετοχής των ενδιαφερόμενων στους διαγωνισμούς 

προμηθειών, του αντικειμένου και του προϋπολογισμού των έργων, καθώς και 

πληροφορίες για τη διαδικασία, την καταληκτική ημερομηνία και τον τόπο 

κατάθεσεις των προσφορών. Επίσης όλες οι απαραίτητες πληροφορίες και τα 

έγγραφα διατίθονται σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων. Κατά τον ίδιο ακριβώς 

τρόπο παρουσιάζονται οι πληροφορίες που αφορούν στις προσλήψεις που 

πραγματοποιούνται από τις υπηρεσίες και επιχειρήσεις του ∆ήμου Κερκυραίων. 

Στην Εικόνα που ακολουθεί παρουσιάζεται ένα παράδειγμα προκήρυξης 

διαγωνισμού για την «Προμήθεια φωτιστικών εξωτερικού χώρου για την πλατεία 

Σπιανάδα». 
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Εικόνα 42: ∆ήμος Κερκυραίων – Προκήρυξη διαγωνισμού προμήθειας φωτιστικών 

εξωτερικού χώρου 
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Σε ό,τι αφορά την ηλεκτρονική συμμετοχή των δημοτών επιλέχθηκε να 

παρουσιαστούν δύο παραδείγματα, όχι τόσο για το υψηλό επίπεδο στην 

ενθάρρυνση συμμετοχής στα τοπικά δρώμενα, αλλά για το πώς αντιλαμβάνονται 

μέχρι στιγμής οι διοικήσεις των ∆ήμων την έννοια της «ηλεκτρονικής 

συμμετοχής». Στο ∆ήμο Ηρακλείου στο πεδίο των ∆ημόσιων ∆ιαβουλεύσεων 

διατίθεται ένα ερωτηματολόγιο μέτρησης της ικανοποίησης των δημοτών στα 

πλαίσια της ανάπτυξης ενός Συστήματος ∆ιαχείρισης της Ποιότητας των υπηρεσιών 

που ο ∆ήμος παρέχει. Η έννοια της «διαβούλευσης» κατατάσσεται στο δεύτερο 

επίπεδο ηλεκτρονικής συμμετοχής του προτύπου κατηγοριοποίησης που 

αξιοποιήθηκε κατά την υλοποίηση της έρευνας. 

 

 
Εικόνα 43: ∆ήμος Ηρακλείου - ∆ημόσιες διαβουλεύσεις 

  

Στο ∆ήμο Κερκυραίων χρησιμοποιείται η έννοια της «∆ημοσκόπησης – 

∆ημοψηφίσματος» για να καταγράψει την ικανοποίηση των δημοτών ως προς την 

εξυπηρέτηση τους από τις υπηρεσίες του ∆ήμου∙ στην περίπτωση αυτή ο χρήστης 

έχει τη δυνατότητα επιλογής από τέσσερις προκαθορισμένες απαντήσεις, όπως 

ποαρουσιάζεται στην Εικόνα που ακολουθεί. Η έννοια του «δημοψηφίσματος» 

κατατάσσεται στο τρίτο επίπεδο ηλεκτρονικής συμμετοχής του προτύπου 

κατηγοριοποίησης που αξιοποιήθηκε κατά την υλοποίηση της έρευνας. Στους δύο 

∆ήμους για την καταγραφή της ικανοποίησης των δημοτών από τις υπηρεσίες που 

παρέχουν, χρησιμοποιούνται δύο διαφορετικές μεταξύ τους έννοιες. 
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Εικόνα 44: ∆ήμος Κερκυραίων - ∆ημοψηφίσματα 

 

Στο ∆ήμο Καβάλας παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης μέσω 

κάμερας, σε απευθείας σύνδεση κατά τη διάρκεια ολόκληρου του 24ώρου, της 

κίνησης στην περιοχή της κεντρικής πλατείας της πόλης. Εφόσον ήδη 

χρησιμοποιούνται τέτοιες τεχνολογικές εφαρμογές, θα μπορούσαν κάλλιστα να 

αξιοποιηθούν στο πεδίο της ηλεκτρονικής συμμετοχής με τη μετάδοση σε 

απευθείας σύνδεση μέσω ∆ιαδικτύου των συνεδριάσεων του δημοτικού 

συμβουλίου. 

 

 
Εικόνα 45: ∆ήμος Καβάλας - Ζωντανή μετάδοση μέσω κάμερας 

 

4.4. Συμπεράσματα 
 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας οι ΟΤΑ α΄βαθμού του δείγματος 

έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο μεταξύ των ετών 2006-2009 σε όλες τις 

κατηγορίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που η έρευνα έχει προσεγγίσει. 

Ειδικότερα στην κατηγορία της πληροφόρησης οι δικτυακοί τόποι των 

∆ήμων περιλαμβάνουν αναφορές για όλους τους τομείς δραστηριοποίησής τους, με 

εξαίρεση τον τομέα της Πολιτικής Προστασίας∙ το περιεχόμενο των πληροφοριών 

αυτών στις μετρήσεις του 2009 βρίσκεται σε σημαντικά μεγαλύτερη έκταση σε 

σχέση με τις μετρήσεις του 2006. Η πληροφόρηση που παρέχεται για την 

οργάνωση, την εσωτερική λειτουργία, τη διάρθρωση των τμημάτων και γενικότερα 
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για τις δυνατότητες  επικοινωνίας πολιτών και επιχειρήσεων παραμένει σε υψηλό 

επίπεδο, καθώς ήδη από το 2006 οι φορείς είχαν ήδη καλύψει ικανοποιητικά τους 

τομείς αυτούς. Η ενημέρωση που παρέχεται σχετικά με ειδήσεις και εκδηλώσεις 

τοπικού ενδιαφέροντος μπορεί να χαρακτηριστεί πλήρης, καθώς έχει αυξηθεί τόσο 

η ποσότητα και το εύρος του περιεχομένου, όσο και η συχνότητα με την οποία 

ενημερώνονται πλέον οι δικτυακοί τόποι. Ολοκληρώνοντας, το σύνολο των 

∆ήμων, με εξαίρεση το ∆ήμο Λάρισας, διαθέτει ολοκληρωμένο γεωγραφικό 

πληροφοριακό σύστημα, το οποίο αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο πληροφόρησης 

τόσο για τους δημότες και τις επιχειρήσεις, όσο και για τους επισκέπτες της 

περιοχής. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των μετρήσεων του 2009 και στην 

κατηγορία «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες» οι ∆ήμοι στο σύνολό τους έχουν ξεπεράσει 

με άνεση το πρώτο επίπεδο κατηγοριοποίησης ηλεκτρονικών υπηρεσιών που έχει 

υιοθετηθεί για τους σκοπούς της μελέτης και απευθύνεται στην πληροφόρηση των 

πολιτών για τη διαδικασία, τα δικαιολογητικά και το κόστος που απαιτείται για τη 

λήψη των υπηρεσιών που οι ∆ήμοι παρέχουν. Το μικρότερο ποσοστό των ∆ήμων 

καταλαμβάνει το δεύτερο και τρίτο επίπεδο κατηγοριοποίησης ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών, ενώ η πλειoψηφία του δείγματος προσεγγίζει το τέταρτο και τελευταίο 

επίπεδο.  Να σημειωθεί ότι με βάση τα αποτελέσματα των μετρήσεων του 2006 οι 

υψηλότερες επιδόσεις των ∆ήμων του δείγματος κατατάσσονταν στο δεύτερο 

επίπεδο κατηγοριοποίησης ηλεκτρονικών υπηρεσιών, ενώ υπήρχαν δικτυακοί τόποι 

∆ήμων όπου δεν καταγράφηκε καμμία παρουσία ηλεκτρονικών υπηρεσιών. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των μετρήσεων του 2009 και στην 

κατηγορία «Ηλεκτρονική Συμμετοχή» οι ∆ήμοι στο σύνολό τους, με εξαίρεση των 

∆ήμο Ιωαννίνων, καταλαμβάνουν το πρώτο επίπεδο κατηγοριοποίησης 

ηλεκτρονικής συμμετοχής που έχει υιοθετηθεί για τους σκοπούς της μελέτης και 

αναφέρεται στη διαθεσιμότητα μέσω του δικτυακού τόπου πολιτικών εγγράφων και 

εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης. Οι μισοί σχεδόν ∆ήμοι του δείγματος 

καταλαμβάνουν το δεύτερο επίπεδο κατηγοριοποίησης της ηλεκτρονικής 

συμμετοχής, το οποίο αναφέρεται στη δυνατότητα διεξαγωγής ηλεκτρονικών 

διαβουλεύσεων και της μετάδοσης σε απευθείας σύνδεσης μέσω ∆ιαδικτύου των 

συνεδριάσεων των δημοτικών συμβουλίων. Να σημειωθεί ότι με βάση τα 

αποτελέσματα των μετρήσεων του 2006 το μεγαλύτερο ποσοστό των ∆ήμων του 

δείγματος δεν περιελάμβανε καμμία δυνατότητα ηλεκτρονικής συμμετοχής των 

πολιτών, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό μόλις προσέγγιζε το πρώτο επίπεδο. 

Γενικότερα όπως καταγράφεται στα αποτελέσματα και των δύο μετρήσεων 

το επίπεδο ανάπτυξης της ηλεκτρονικής συμμετοχής υπολείπεται του επιπέδου 

ανάπτυξης ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Το γεγονός αυτό μπορεί να ερμηνευθεί ότι 
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αποτελεί μεγαλύτερη προτεραιότητα για τις διοικήσεις των ∆ήμων η παροχή 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε σχέση με την ενθάρρυνση της ηλεκτρονικής 

συμμετοχής των πολιτών στα τοπικά δρώμενα.  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των μετρήσεων του 2009 και σε ό,τι 

αναφέρεται σε θέματα χρηστικότητας, οι δικτυακοί τόποι εμφανίζονται καλύτερα 

δομημένοι, παρέχοντας αξιόπιστες επιλογές πλοήγησης και αναζήτησης. Αυτό 

επιτρέπει στους χρήστες να παραμείνουν για περισσότερο χρόνο στο δικτυακό, 

προσφέροντάς τους μεγαλύτερη ικανοποίηση. Ο χρήστης πρέπει να μπορεί να 

αναζητεί και να προσπελαύνει τις σχετικές πληροφορίες χωρίς να απαιτούνται 

ιδιαίτερες γνώσεις και ικανότητες και να γνωρίζει απαραίτητα τη δομή και τις 

αρμοδιότητες κάθε υπηρεσίας. Επίσης από τα αποτελέσματα των μετρήσεων 

προκύπτει ότι το 2009 αντιμετωπίζονται πληρέστερα θέματα όπως η συμβατότητα 

διαφορετικών φυλλομετρητών με το δικτυάκο τόπο, καθώς το περιεχόμενο των 

ιστοσελίδων οφείλει να εμφανίζεται το ίδιο κάθε φορά, ανεξάρτητα από ποιον 

φυλλομετρητή έχει επιλέξει ο χρήστης να προσπελάσει την ιστοσελίδα. Όσον 

αφορά στα θέματα προσβασιμότητας οι ∆ήμοι έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο 

στη διαθεσιμότητα ασύρματου δικτύου ελεύθερης πρόσβασης για τους πολίτες της 

περιοχής ευθύνης τους, καθώς και στη συμμόρφωση των δικτυακών τόπων με το 

πρότυπο WCAG1. Στη διαθεσιμότητα του περιεχομένου σε ξένες γλώσσες οι 

επιδόσεις παραμένουν ίδιες κατά τις δύο μετρήσεις, ενώ αξιοσημείωτη είναι η 

παντελής έλλεψη περιεχομένου σε γλώσσες που ομιλεί μεγάλος αριθμός 

οικονομικών μεταναστών που ζει και κατοικεί στην Ελλάδα. Επίσης δε δίνεται 

καμμία δυνατότητα για την πρόσβαση των χρηστών μέσω διαφορετικού τύπου 

συσκευών στις υπηρεσίες που παρέχονται, καθώς και για την απόκτηση ελεύθερου 

λογισμικού για τα αρχεία που διατίθονται στους τόπους. Στην πλειοψηφία των 

δικτυακών τόπων των ∆ήμων περιλαμβάνεται «∆ήλωση ιδιωτικότητας και 

ασφάλειας», ποσοστό που ταυτίζεται με το ποσοστό των δικτυακών τόπων που 

ζητούν από το χρήστη προσωπικές του πληροφορίες∙ στο μεγαλύτερο ποσοστό 

αυτών ο χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση στις δηλώσεις αυτές σε κάθε ιστοσελίδα 

του δικτυακού τόπου. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι έχει γίνει κατανοητό από 

τους ∆ήμους ότι αποτελεί αναγκαιότητα η εμφάνιση «∆ήλωσης ιδιωτικότητας και 

ασφάλειας» ειδικά στις περιπτώσεις όπου ζητούνται προσωπικά στοιχεία του 

χρήστη.  
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5. Συμπεράσματα και Προτάσεις για Μελλοντική 

Έρευνα 

 

5.1. Συμπεράσματα 
 

Σκοπός της μελέτης είναι η χαρτογράφηση της ηλεκτρονικής ετοιμότητας 

των ΟΤΑ α΄ βαθμού και η αποτύπωση της προόδου που έχει συντελεστεί κατά τα 

έτη 2006-2009. Η προσέγγιση της έρευνας ορίζεται θεματικά σε τέσσερις βασικές 

κατηγορίες κριτηρίων: την «Πληροφόρηση», τις «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες», την 

«Ηλεκτρονική Συμμετοχή» και τη «Λειτουργικότητα». Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα της έρευνας οι ΟΤΑ α΄βαθμού του δείγματος έχουν σημειώσει 

σημαντική πρόοδο μεταξύ των ετών 2006-2009 σε όλες τις κατηγορίες 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που η έρευνα έχει προσεγγίσει. 

Ειδικότερα στην κατηγορία της πληροφόρησης, οι δικτυακοί τόποι των 

∆ήμων περιλαμβάνουν αναφορές για όλους τους τομείς δραστηριοποίησής τους, με 

εξαίρεση τον τομέα της Πολιτικής Προστασίας. Η πληροφόρηση που παρέχεται για 

την οργάνωση, την εσωτερική λειτουργία, τη διάρθρωση των τμημάτων παραμένει 

σε υψηλό επίπεδο, ενώ η ενημέρωση που παρέχεται σχετικά με ειδήσεις και 

εκδηλώσεις τοπικού ενδιαφέροντος μπορεί να χαρακτηριστεί πλήρης. Επίσης 

σημαντική πρόοδος παρατηρείται στην ύπαρξη ηλεκτρονικών χαρτών, καθώς η 

συντριπτική πλειοψηφία των ∆ήμων διαθέτει πλέον ολοκληρωμένο γεωγραφικό 

πληροφοριακό σύστημα, το οποίο αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο πληροφόρησης 

τόσο για τους δημότες και τις επιχειρήσεις, όσο και για τους επισκέπτες της 

περιοχής. 

Σημαντική βελτίωση παρατηρείται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που 

προσφέρουν οι ΟΤΑ α΄ βαθμού μέσω του ∆ιαδικτύου. Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα των μετρήσεων του 2009 το μικρότερο ποσοστό των ∆ήμων 

καταλαμβάνει το δεύτερο και τρίτο επίπεδο κατηγοριοποίησης ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών, ενώ η πλειoψηφία του δείγματος προσεγγίζει το τέταρτο και τελευταίο 

επίπεδο.  Να σημειωθεί ότι με βάση τα αποτελέσματα των μετρήσεων του 2006 οι 

υψηλότερες επιδόσεις των ∆ήμων του δείγματος κατατάσσονταν στο δεύτερο 

επίπεδο κατηγοριοποίησης ηλεκτρονικών υπηρεσιών, ενώ υπήρχαν δικτυακοί τόποι 

∆ήμων όπου δεν καταγράφηκε καμμία παρουσία ηλεκτρονικών υπηρεσιών. 

Στην κατηγορία «Ηλεκτρονική Συμμετοχή» σημειώνεται πρόοδος μεταξύ 

των ετών 2006 και 2009, παρ’ όλα αυτά δεν μπορεί να χαρακτηριστεί 
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ικανοποιητική. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των μετρήσεων του 2009 οι ∆ήμοι 

στο σύνολό τους, με εξαίρεση το ∆ήμο Ιωαννίνων, καταλαμβάνουν το πρώτο 

επίπεδο κατηγοριοποίησης ηλεκτρονικής συμμετοχής που έχει υιοθετηθεί για τους 

σκοπούς της μελέτης∙ οι μισοί εξ’ αυτών καταλαμβάνουν και το δεύτερο επίπεδο. 

Να σημειωθεί ότι με βάση τα αποτελέσματα των μετρήσεων του 2006 το 

μεγαλύτερο ποσοστό των ∆ήμων του δείγματος δεν περιελάμβανε καμμία 

δυνατότητα ηλεκτρονικής συμμετοχής των πολιτών, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό 

μόλις προσέγγιζε το πρώτο επίπεδο. 

Γενικότερα όπως καταγράφεται στα αποτελέσματα και των δύο μετρήσεων 

το επίπεδο ανάπτυξης της ηλεκτρονικής συμμετοχής υπολείπεται του επιπέδου 

ανάπτυξης ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Το γεγονός αυτό μπορεί να ερμηνευθεί ότι 

αποτελεί μεγαλύτερη προτεραιότητα για τις διοικήσεις των ∆ήμων η παροχή 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε σχέση με την ενθάρρυνση της ηλεκτρονικής 

συμμετοχής των πολιτών στα τοπικά δρώμενα.  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των μετρήσεων του 2009 και σε ό,τι 

αναφέρεται σε θέματα χρηστικότητας, οι δικτυακοί τόποι εμφανίζονται καλύτερα 

δομημένοι, παρέχοντας αξιόπιστες επιλογές πλοήγησης και αναζήτησης. Όσον 

αφορά στα θέματα προσβασιμότητας οι ∆ήμοι έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο 

στη διαθεσιμότητα ασύρματου δικτύου ελεύθερης πρόσβασης και στη συμμόρφωση 

των δικτυακών τόπων με το πρότυπο WCAG1, ενώ η διαθεσιμότητα του 

περιεχομένου σε ξένες γλώσσες παραμένει στο ίδιο επίπεδο κατά τις δύο 

μετρήσεις. Από την άλλη μεριά σημειώνεται παντελής έλλειψη στη διαθεσιμότητα 

συνδέσεων που να δίνουν τη δυνατοτητα απόκτησης, «ελεύθερου» λογισμικού ή 

ΛΑΚ, που απαιτείται για την ανάγνωση εγγράφων και γενικότερα για τη λειτουργία 

του τόπου, καθώς και στη δυνατότητα προσπέλασης των πληροφοριών από τους 

χρήστες με διαφορετικούς τύπους συσκευών. Στην πλειοψηφία των δικτυακών 

τόπων των ∆ήμων περιλαμβάνεται «∆ήλωση ιδιωτικότητας και ασφάλειας» και στο 

μεγαλύτερο ποσοστό αυτών ο χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση στις δηλώσεις 

αυτές σε κάθε ιστοσελίδα του δικτυακού τόπου. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι 

έχει γίνει κατανοητό από τους ∆ήμους ότι αποτελεί αναγκαιότητα η εμφάνιση 

«∆ήλωσης ιδιωτικότητας και ασφάλειας» ειδικά στις περιπτώσεις όπου ζητούνται 

προσωπικά στοιχεία του χρήστη.  

 

5.2. Αντικειμενικές δυσκολίες που προέκυψαν κατά την 

εκπόνηση της μεταπτυχιακής εργασίας 
 

Στο σημείο αυτό σημειώνονται οι αντικειμενικές δυσκολίες που προέκυψαν 

κατά την αξιολόγηση των δικτυακών τόπων των ΟΤΑ α΄βαθμού του δείγματος.  
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Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης καταγράφηκε η εμφάνιση και σε μικρό 

βαθμό η ποιότητα του περιεχομένου σε πληροφορίες. Επίσης μέσω του 

ερωτηματολογίου καταγράφηκαν πληροφορίες που δίνονται για όλο το εύρος 

αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ α΄βαθμού, αλλά δεν κατέστη δυνατό να καταγραφούν 

συγκεκριμένες πληροφορίες, οι οποίες ενδεχόμενα να είναι δημοφιλείς και με 

μεγάλη απήχηση στο κοινό που τις λαμβάνει. Επιπρόσθετα δε γίνεται καταγραφή 

συγκεκριμένων υπηρεσιών ή εγγράφων που προσφέρονται από συγκεκριμένα 

τμήματα∙ ειδικότερα κατά βάση καταγράφηκαν υπηρεσίες κρατικού χαρακτήρα, 

όπως η έκδοση πιστοποιητικών. ∆ε δίνεται οπότε η δυνατότητα μέσω του 

ερωτηματολογίου να «αποκαλυφθεί» η συνεισφορά όλων των τμημάτων των ΟΤΑ 

α΄βαθμού στην εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Κατά τη διαδικασία 

αξιολόγησης δεν υπήρχε δυνατότητα εγγραφής και ανάκτησης κωδικού πρόσβασης 

για την είσοδο στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχουν οι ΟΤΑ α΄βαθμού με 

αποτέλεσμα η απάντηση των ερωτήσεων να βασιστεί στις αναφορές των ΟΤΑ 

α΄βαθμού για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχουν.  

Επίσης η αξιοποίηση ενός μόνο αξιολογητή κατά τη διαδικασία αξιολόγησης 

των δικτυακών τόπων αυξάνει την πιθανότητα τα αποτελέσματα να μην είναι 

απολύτως ακριβή. Ταυτόχρονα ο χρόνος που απαιτήθηκε για την αξιολόγηση των 

ιστοσελίδων και την απάντηση όλων των ερωτήσεων δεν μπορεί να συγκριθεί με 

το χρόνο που μπορεί να αφιερώσει ο μέσος χρήστης. Ολοκληρώνοντας ο 

περιορισμός του δείγματος κατά τη δεύτερη αξιολόγηση δεν μπορεί να δώσει 

αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα για όλους τους ∆ήμους της χώρας. 

 

5.3. Προτάσεις για μελλοντική έρευνα 
 

Όπως έχει καταγραφεί στην Ενότητα 2, έχουν σημειωθεί σημαντικές 

εξελίξεις στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των ΟΤΑ α΄βαθμού. Σε 

επίπεδο πληροφόρησης και παροχής υπηρεσιών, με το ∆ημοτικό και Κοινοτικό 

Κώδικα προσδιορίζονται οι αρμοδιότητες των ΟΤΑ α΄βαθμού, οι οποίες 

διαχωρίζονται σε οχτώ βασικούς τομείς. Συμπληρωματικά, με το Πρόγραμμα 

«Καλλικράτης» μεταφέρονται πρόσθετες αρμοδιότητες στους υπάρχοντες τομείς 

δραστηριοποίησης των ΟΤΑ α΄βαθμού, οι οποίες προέρχονται από τις υπό 

κατάργηση Νομαρχίες, ενώ δημιουργούνται δύο νέοι τομείς αρμοδιοτήτων. Επίσης, 

ο ∆ημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας καθορίζει τη μορφή των επιχειρήσεων που 

μπορούν να έχουν οι ΟΤΑ α΄ βαθμού υπό την εποπτεία τους, ενώ με το 

Πρόγραμμα «Καλλικράτης» καθορίζεται η διάρθρωση των τμημάτων των ΟΤΑ 

α΄βαθμού. Σε επίπεδο ηλεκτρονικής συμμετοχής το Πρόγραμμα «∆ιαύγεια» 

προβλέπει την υποχρεωτική ανάρτηση στο ∆ιαδίκτυο κανονιστικών και άλλων 
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πράξεων προς ενημέρωση του κοινού, ενώ για πρώτη φορά με το ∆ημοτικό και 

Κοινοτικό Κώδικα προβλέπεται η διενέργεια δημοσίων διαβουλεύσεων και 

δημοψηφισμάτων για θέματα τοπικού ενδιαφέροντος.  

Από θεωρητικής και τεχνολογικής σκοπιάς σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν 

αναπτυχθεί πρότυπα και τεχνολογίες οι οποίες υποστηρίζουν την ανάπτυξη και 

εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στη ∆ημόσια ∆ιοίκηση και οι οποίες 

εξελίσσονται συνεχώς. Αυτό που απαιτείται είναι η αξιοποίηση και η προσαρμογή 

του υπάρχοντος θεωρητικού και τεχνολογικού πλαισίου από τους ΟΤΑ α΄βαθμού, 

ώστε να δημιουργήσουν ένα εναλλακτικό ηλεκτρονικό κανάλι παροχής υπηρεσιών, 

ως ανεξάρτητο αλλά και συμπληρωματικό των παραδοσιακών.  

Η μελλοντική έρευνα οφείλει να εξειδικεύσει και να καταγράψει σε 

μεγαλύτερο βάθος τις περιπτώσεις που ο δημότης έρχεται σε επαφή με τα τμήματα 

και τις επιχειρήσεις των ∆ήμων. Κρίσιμο σημείο αποτελεί η αναλυτική περιγραφή 

των αρμοδιοτήτων των ∆ήμων, ώστε ακολούθως να αξιολογηθεί κατά πόσο 

μπορούν αυτές να προσφερθούν μέσω του ∆ιαδικτύου, σε ποιο βαθμό και αν 

πράγματι τελικά προσφέρονται, είτε ως απλή πληροφόρηση, είτε ως έγγραφα, είτε 

ως υπηρεσίες (η προσέγγιση παρουσιάζεται διαγραμματικά στην Εικόνα που 

ακολουθεί). Για την ανάπτυξη μιας τέτοιας μεθοδολογίας αξιολόγησης και την 

εφαρμογή της μέσω ενός ερωτηματολογίου, τα κριτήρια αξιολόγησης οφείλουν να 

απευθύνονται σε κάθε τομέα δραστηριοποίησης των ∆ήμων ξεχωριστά, 

ενσωματώνοντας στην ανάλυση τα αρμόδια τμήματα και τις επιχειρήσεις, και όχι 

απλά στο ∆ήμο ως σύνολο, όπως συμβαίνει στη μεθοδολογία που παρουσιάστηκε 

στην Ενότητα 3. ∆ηλαδή να αξιολογηθεί πως ο ∆ήμος αντιλαμβάνεται και 

εφαρμόζει την ηλεκτρονική διακυβέρνηση σε κάθε τομέα δραστηριοποίησής του.  

Για την εξειδίκευση των προσφερόμενων υπηρεσιών, με την ευρεία έννοια 

του όρου, μπορούν να ενσωματωθούν ερωτήσεις που να καταγράφουν τη 

διαθεσιμότητα των δημοφιλέστερων πληροφοριών, εγγράφων ή υπηρεσιών κάθε 

τομέα. Με αυτή την προσέγγιση οι κατηγορίες πληροφόρηση, ηλεκτρονικές 

υπηρεσίες και ηλεκτρονική συμμετοχή περιλαμβάνονται στην αξιολόγηση κάθε 

τομέα ξεχωριστά. Ειδικότερα για την αξιολόγηση του επιπέδου ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών, ο αξιολογητής πρέπει να έχει πλήρη πρόσβαση στο πληροφοριακό 

σύστημα του φορέα, με «όνομα» και «κωδικό» χρήστη, για να καταστή δυνατή η 

εξακρίβωση των επιπέδων 3 και 4 του προτύπου κατηγοριοπίησης ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών, όπου περιλαμβάνονται η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων και η 

ηλεκτρονική ολοκλήρωση των υπηρεσιών. Όσον αφορά στα θέματα 

λειτουργικότητας, τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων που προκύπτουν από 

εργαλεία αξιολόγησης ιστοσελίδων, όπως το SortSite που χρησιμοποιήθηκε στις 

μετρήσεις του 2009, μπορούν να συνδυαστούν με τα αποτελέσματα των 
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απαντήσεων του ερωτηματολογίου, ώστε να υπάρξουν διασταυρώσεις των 

απαντήσεων και κατεπέκταση των τελικών αξιολογήσεων. Επίσης είναι απαραίτητο 

να ελεγχθεί ο βαθμός ενοποίησης του front και του back office των ΠΣ των 

∆ήμων. Ολοκληρώνοντας για την καλύτερη παρουσίαση των αποτελεσμάτων 

μπορεί να δημιουργηθεί ένας δείκτης συνολικής βαθμολόγησης των δικτυακών 

τόπων με τον οποίο να προκύπτει μία τελική κατάταξη των επιδόσεων των ΟΤΑ 

α΄βαθμού σε θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης μέσω του ∆ιαδικτύου. 

 

 

Εικόνα 46: Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση σε σχέση με ζητήματα Πληροφόρησης, 

Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών, Ηλεκτρονικής Συμμετοχής και Λειτουργικότητας ανά τομέα 

δραστηριοποίησης 

 

Καταλήγοντας αυτό που απαιτείται είναι η επιτάχυνση των ρυθμών και η 

μεγαλύτερη συνειδητοποίηση των πραγματικών δυνατοτήτων που προσφέρουν οι 

ΤΠΕ. Οι προσπάθειες για την προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης από την 

πλευρά των ΟΤΑ α΄βαθμού οφείλουν να αποσκοπούν στην αύξηση της 

αποτελεσματικότητάς τους, τη βελτίωση της λειτουργίας τους και των αποφάσεών 

Ανάλυση και καταμερισμός 
αρμοδιοτήτων 

Παρουσία 

Μετασχηματισμός 

Συναλλαγή 

Αλληλεπίδραση 

Στάδια 
Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης 

Ηλεκτρονικές 
Υπηρεσίες 

Ηλεκτρονική 
Συμμετοχή 

Προσβασιμότητα 

Χρηστικότητα 

Ιδιωτικότητα 

Ασφάλεια 

Εμπόδια 
Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης 

Πληροφόρηση 

Εσωτερικός Κανονισμός - Τμήματα 

Τομέας Α 

∆ημοφιλείς πληροφορίες, 
έγγραφα, υπηρεσίες 

Ενοποίηση  
back – front office 

Ηλεκτρονικές 
Υπηρεσίες 

Ηλεκτρονική 
Συμμετοχή 

Πληροφόρηση 

Τομέας Β 

Εργαλεία 
Αξιολόγησης 
Ιστοσελίδων 
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τους. Προτεραιότητα των ΟΤΑ α΄βαθμού πρέπει να αποτελέσει η αναβάθμιση της 

εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων, ανεξάρτητα από χρονικούς ή 

γεωγραφικούς περιορισμούς, όπου και αν βρίσκονται, ανά πάσα στιγμή: 24 ώρες 

την ημέρα και 7 ημέρες την εβδομάδα∙ η πληροφόρηση πολιτών και επιχειρήσεων 

με τη διασφάλιση της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας κειμένων και εγγράφων 

με τρόπο απλό, κατανοητό και εν γένει φιλικό προς τους χρήστες∙ η μεγαλύτερη 

εμπλοκή των πολιτών στα τοπικά δρώμενα και η ενδυνάμωση του ρόλου τους στη 

διαμόρφωση και τον έλεγχο των αποφάσεων που τους αφορούν, έτσι ώστε να μην 

μείνει κανείς πολίτης στο «ψηφιακό περιθώριο». 
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Παράρτημα Α: Παράρτημα Θεωρίας 

Α.1 Είκοσι (20) βασικές υπηρεσίες – ∆είκτης  

 

Α/α Υπηρεσίες προς Πολίτες Α/α Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις 

1 Φόρος εισοδήματος: δήλωση, ειδοποίηση 
εισφορών, πληρωμή 13 Εργοδοτικές εισφορές 

2 
Υπηρεσίες εύρεσης εργασίας 
(συμπεριλαμβανομένης αίτησης για εργασία 
σε φορείς του δημοσίου) 

14 Φόρος εισοδήματος: δήλωση, ειδοποίηση 

3 
Κοινωνική ασφάλιση: επιδόματα ανεργίας, 
οικογενειακές παροχές, ιατρικά έξοδα, 
επιδόματα σπουδών 

15 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας: δήλωση, 
ειδοποίηση 

4 
Προσωπικά έγγραφα (ταυτότητα, 
διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης, εκλογικό 
βιβλιάριο,κτλ) 

16 Σύσταση εταιρίας 

5 
Άδεια κυκλοφορίας (νέα, μεταχειρισμένα και 
εισαγόμενα οχήματα - αρχική έκδοση και 
ανανέωση) 

17 ∆ήλωση στατιστικών στοιχείων 

6 Οικοδομικές άδειες 18 Άδειες εξαγωγών - τελωνεία 

7 ∆ήλωση στην αστυνομία (π.χ. σε περίπτωση 
κλοπής) 19 Άδειες σχετικές με περιβαλλοντικά 

θέματα 

8 
Πρόσβαση σε δημόσιες βιβλιοθήκες 
(κατάλογοι περιεχομένου, εργαλεία 
αναζήτησης) 

20 ∆ημόσιες Προμήθειες 

9 Πιστοποιητικά (γάμου, γέννησης): αίτηση 
και παράδοση     

10 Εισαγωγή στην ανώτερη και ανώτατη 
εκπαίδευση     

11 Αναγγελία μετακίνησης (αλλαγή 
διεύθυνσης)     

12 Υπηρεσίες σχετικές με θέματα υγείας (π.χ. 
λίστες αναμονής στα νοσοκομεία)     
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Α.2 Το Προφιλ ICT της Ελλάδας 
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Παράρτημα Β: Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης 

∆ικτυακών Τόπων και Απαντήσεις Ερωτηματολογίου 

Β.1 Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης δικτυακών τόπων 

(έκδοση 2009) 

 
Κωδικός 
Κριτηρίου Κριτήριο Οδηγίες Απάντησης 

1 Υπάρχει ειδική αναφορά στην αποστολή, το όραμα και 
τις προτεραιότητες του ΟΤΑ; 0=Όχι ή 1=Ναι 

2 Ο τόπος περιλαμβάνει χαιρετισμό του δήμαρχου; 0=Όχι ή 1=Ναι 

3 Ο τόπος περιλαμβάνει πληροφόρηση για θέματα 
«Ανάπτυξης και Τουρισμού»; 0=Όχι ή 1=Ναι 

4 Ο τόπος περιλαμβάνει πληροφόρηση για θέματα 
«Περιβάλλοντος»; 0=Όχι ή 1=Ναι 

5 
Ο τόπος περιλαμβάνει πληροφόρηση για θέματα 
«Ποιότητας Ζωής και Εύρυθμης Λειτουργίας των 
Πόλεων»; 

0=Όχι ή 1=Ναι 

6 Ο τόπος περιλαμβάνει πληροφόρηση για θέματα 
«Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας»; 0=Όχι ή 1=Ναι 

7 Ο τόπος περιλαμβάνει πληροφόρηση για θέματα 
«Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης»; 0=Όχι ή 1=Ναι 

8 Ο τόπος περιλαμβάνει πληροφόρηση για θέματα 
«Παιδείας, Αθλητισμού, ?Πολιτισμού»; 0=Όχι ή 1=Ναι 

9 Ο τόπος περιλαμβάνει πληροφόρηση για θέματα 
«Πολιτικής Προστασίας»; 0=Όχι ή 1=Ναι 

10 Ο τόπος περιλαμβάνει πληροφόρηση για την Οργάνωση 
και τις Υπηρεσίες Φορέα; 0=Όχι ή 1=Ναι 

11 ∆ημοσιεύονται τοπικά νέα και ειδήσεις στον τόπο; 0=Όχι ή 1=Ναι 

12 Υπάρχει διαθέσιμο ηλεκτρονικό ημερολόγιο με 
μελλοντικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις; 0=Όχι ή 1=Ναι 

13 Υπάρχουν διαθέσιμοι ηλεκτρονικοί χάρτες της περιοχής; 
0=Όχι ή 1=Στατικούς χάρτες ή σε μορφή 
αρχείου (.pdf, .jpg) ή 2=∆ια-δραστικοί 
ηλεκτρονικοί χάρτες. 

14 Ο τόπος περιέχει αρχεία ήχου (Audio clip); 0=Όχι ή 1=Ναι 
15 Ο τόπος περιέχει αρχεία βίντεο (Video clip); 0=Όχι ή 1=Ναι 

16 Είναι διαθέσιμη η ταχυδρομική διεύθυνση του Φορέα; 0=Όχι ή 1=Ναι 

17 Είναι διαθέσιμο τηλέφωνο επικοινωνίας του Φορέα; 0=Όχι ή 1=Ναι 

18 Είναι διαθέσιμη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
του Φορέα; 0=Όχι ή 1=Ναι 

19 Περιέχεται διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για 
το ∆ιαχειριστή της ιστοσελίδας (Webmaster); 0=Όχι ή 1=Ναι 

20 Είναι διαθέσιμη η ταχυδρομική διεύθυνση των 
τμημάτων των ΟΤΑ; 0=Όχι ή 1=Ναι 

21 Είναι διαθέσιμο τηλέφωνο επικοινωνίας των τμημάτων 
των ΟΤΑ; 0=Όχι ή 1=Ναι 

22 Είναι διαθέσιμη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
των τμημάτων των ΟΤΑ; 0=Όχι ή 1=Ναι 

23 Είναι διαθέσιμα τα στοιχεία των υπεύθυνων των 
τμημάτων των ΟΤΑ; 0=Όχι ή 1=Ναι 

24 Είναι διαθέσιμο  το ωράριο λειτουργίας των τμημάτων 
των ΟΤΑ; 0=Όχι ή 1=Ναι 

25 Υπάρχει διαθέσιμη Γραμμή ∆ημότη; 0=Όχι ή 1=Ναι 

26 Υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία επικοινωνίας των Κ.Ε.Π. 
που λειτουργούν στο χώρο ευθύνης του ΟΤΑ; 0=Όχι ή 1=Ναι 

27 Είναι διαθέσιμα τα στοιχεία των μελών του ∆Σ; 0=Όχι ή 1=Ναι 
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28 Είναι διαθέσιμο τηλέφωνο επικοινωνίας των μελών του 
∆Σ; 0=Όχι ή 1=Ναι 

29 Είναι διαθέσιμη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
των μελών του ∆Σ; 0=Όχι ή 1=Ναι 

30 Είναι διαθέσιμη η ταχυδρομική διεύθυνση των μελών 
του ∆Σ; 0=Όχι ή 1=Ναι 

31 Υπάρχουν διαθέσιμες εξωτερικές συνδέσεις (ιδιωτικός 
και δημόσιος τομέας) – χρήσιμα τηλέφωνα; 0=Όχι ή 1=Ναι 

32 Υπάρχει ένδειξη παρουσίας ηλεκτρονικών υπηρεσιών 
στον τόπο; 0=Όχι ή 1=Ναι 

33 
Είναι διαθέσιμος κατάλογος με τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά για τις υπηρεσίες που προσφέρει ο 
Φορέας; 

0=Όχι ή 1=Ναι 

34 Περιγράφεται η απαιτούμενη διαδικασία για την 
ολοκλήρωση της υπηρεσίας που προσφέρει ο Φορέας; 0=Όχι ή 1=Ναι 

35 Υπάρχει ενημέρωση για το κόστος της υπηρεσίας; 0=Όχι ή 1=Ναι 

36 Είναι διαθέσιμα έντυπα ∆ικαιολογητικών σε 
ηλεκτρονική μορφή; 0=Όχι ή 1=Ναι 

37 
Είναι διαθέσιμο στον τόπο «βιβλίο αιτημάτων - 
παραπόνων», όπου κάποιος έχει τη δυνατότητα να 
αφήσει κάποιο μήνυμα; 

0=Όχι ή 1=Ναι 

38 ∆ίνεται η δυνατότητα "Εγγραφής" του χρήστη στις 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ιστοσελίδας; 0=Όχι ή 1=Ναι 

39 ∆ίνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης; 0=Όχι ή 1=Ναι 

40 ∆ίνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής παρακολούθησης 
της πορείας της αίτησης (Track & Trace); 0=Όχι ή 1=Ναι 

41 Υλοποιείται η διαδικασία της υπηρεσίας εξ ολοκλήρου 
ηλεκτρονικά; 0=Όχι ή 1=Ναι 

42 
∆ίνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής πληρωμής 
κλήσεων, τελών στάθμευση ή γενικά τελών 
αρμοδιότητας του Φορέα (ολοκλήρωση ηλεκτρονικά); 

0=Όχι ή 1=Ναι 

43 
Είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά προκυρήξεις νέων θέσεων 
εργασίας που απαιτούνται για την κάλυψη των 
αναγκών του Φορέα; 

0=Όχι ή 1=Ναι 

44 Είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικές υπηρεσίες διαχείρισης 
δημοσίων συμβάσεων (e-procurement); 

0=Όχι ή 1=Ναι,  σε μορφή κειμένου 
HTML ή 2=Ναι, σε μορφή αρχείου (.doc, 
.xls, .pdf) ή 3=Ναι, ηλεκτρονική 
κατάθεση προσφορών. 

45 Υπάρχει ένδειξη παρουσίας ηλεκτρονικής συμμετοχής 
γενικά; 0=Όχι ή 1=Ναι 

46 
Είναι διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τους 
οικονομικούς προϋπολογισμούς - ισολογισμούς - 
απολογισμούς των ΟΤΑ; 

0=Όχι ή 1=Ναι 

47 Είναι διαθέσιμα τα πρακτικά και οι αποφάσεις των 
συμβουλίων; 0=Όχι ή 1=Ναι 

48 Είναι διαθέσιμες μελέτες οικονομικές, χωροταξικές, 
αναπτυξιακές, τουριστικές; 0=Όχι ή 1=Ναι 

49 Υπάρχει δυνατότητα οι πολίτες να μιλούν μέσω 
chat/blogs/e-forums; 0=Όχι ή 1=Ναι 

50 
Σε περίπτωση που υπάρχει φόρουμ συζητήσεων: Ο 
πολίτης έχει τη δυνατότητα να θέσει ένα θέμα προς 
συζήτηση; 

0=Όχι ή 1=Ναι 

51 Γίνονται ηλεκτρονικές διαβουλεύσεις σε σημαντικά 
τοπικά θέματα; 0=Όχι ή 1=Ναι 

52 Οι συνεδριάσεις των συμβουλίων προβάλλονται 
ζωντανά στο διαδίκτυο (εικόνα ή ήχος); 0=Όχι ή 1=Ναι 

53 
∆ιενεργούνται ηλεκτρονικά δημοψηφίσματα στον τόπο 
που να σχετίζονται με θέματα τοπικού ή περιφερειακού 
πολιτικού ενδιαφέροντος ; 

0=Όχι ή 1=Ναι 
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54 
Σε περίπτωση που διενεργούνται ηλεκτρονικά 
δημοψηφίσματα: Ο πολίτης έχει τη δυνατότητα να 
προκαλέσει ένα δημοψήφισμα; 

0=Όχι ή 1=Ναι 

55 

Σε περίπτωση που διενεργούνται ηλεκτρονικά 
δημοψηφίσματα: Τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών 
δημοσκοπήσεων ενσωματώνονται στην πολιτική 
διαδικασία; 

0=Όχι ή 1=Ναι 

56 
∆ίνεται η δυνατότητα στους πολίτες να θέσουν ένα 
θέμα προς συζήτηση στην ατζέντα του διοικητικού 
συμβουλίου;  

0=Όχι ή 1=Ναι 

57 Ο τόπος είναι συμβατός με όλους τους φυλλομετρητές 
(browsers) σύμφωνα με το WCAG της W3C; 0=Όχι ή 1=Ναι 

58 

Το μήκος της αρχικής σελίδας (home page) του τόπου: 
Πόσες οθόνες σε μήκος πρέπει να προσπελαστούν από 
τον επισκέπτη του τόπου ώστε να δει ολόκληρη την 
κεντρική σελίδα; 

0=Μέχρι 2 Σελίδες ή 1=Περισσότερες 
από 2 Σελίδες. 

59 Είναι το μενού πλοήγησης  οργανωμένο με ξεκάθαρη 
δομή; 0=Όχι ή 1=Ναι 

60 Το μενού πλοήγησης παραμένει στην ίδια περιοχή σε 
όλες τις σελίδες του τόπου; 0=Όχι ή 1=Ναι 

61 Πώς παρουσιάζονται οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που 
προσφέρει ο φορέας; 

0=∆.Υ. Ηλ-Υπηρεσίες ή 1=Ανά 
διεύθυνση/τμήμα ή 2=Πελατοκεντρικά ή 
3=Ανά Περιστατικό Ζωής 

62 Είναι διαθέσιμος χάρτης πλοήγησης (site-map) ή 
δείκτης από Α-Ω (A-Z index);  

0=Όχι ή 1=∆ιαθέσιμος Χάρτης 
Πλοήγησης ή 2=∆ιαθέσιμος Αλφαβητικός 
∆είκτης. 

63 Εφόσον υπάρχει χάρτης πλοήγησης ή δείκτης από Α-Ω, 
τα περιεχόμενά του αποτελούν ενεργές συνδέσεις;  0=Όχι ή 1=Ναι 

64 Είναι ορατή σε κάθε σελίδα η «∆ιαδρομή»  την οποία 
έχουμε ακολουθήσει; 

0=Όχι ή 1=Ναι, χωρίς Ενεργές 
Συνδέσεις ή 2=Ναι, με Ενεργές 
Συνδέσεις. 

65 Υπάρχει η επιλογή «Επιστροφή στην Κεντρική Σελίδα» 
σε όλες τις σελίδες του τόπου; 0=Όχι ή 1=Ναι 

66 Υπάρχει η επιλογή «Αναίρεση» και  «Αντιστροφή 
Αναίρεσης» σε όλες τις σελίδες του τόπου; 0=Όχι ή 1=Ναι 

67 Οι συνδέσεις που ενεργοποιούνται αλλάζουν χρώμα σε 
σχέση με το αρχικό τους χρώμα; 0=Όχι ή 1=Ναι 

68 Υπάρχει διαθέσιμη η επιλογή «Βοήθεια» για τη χρήση 
του τόπου;  

0=Όχι ή 1=Βασική Βοήθεια ή 
2=Προχωρημένη Βοήθεια. 

69 
Υπάρχει πληροφόρηση του χρήστη για την κατάσταση 
του συστήματος ανά πάσα στιγμή (π.χ. φορτώνεται η 
ιστοσελίδα); 

0=Όχι ή 1=Ναι 

70 Είναι τα χρώματα και οι χαρακτήρες ομοιόμορφα σε όλο 
τον τόπο ; 0=Όχι ή 1=Ναι 

71 Είναι διαθέσιμη στον τόπο μηχανή αναζήτησης; 
0=Όχι ή 1=Βασική Αναζήτηση ή 
2=Προχωρημένη Αναζήτηση ή 
3=Προχωρημένη Αναζήτηση σε Β∆. 

72 Υπάρχει διαθέσιμη βοήθεια σχετική με τη λειτουργία της 
μηχανής αναζήτησης του τόπου (search tips); 0=Όχι ή 1=Ναι 

73 Να δοκιμαστεί η εύρεση ενός πιστοποιητικού μέσω 
αναζήτησης με λέξεις-κλειδιά (free-text search); 0=Όχι ή 1=Ναι 

74 Πόσες σελίδες περιέχει συνολικά ο τόπος; 0=Έως 50 σελίδες ή 1=Aπό 50-100 
σελίδες ή 2=Πάνω από 100 σελίδες. 

75 Πότε ενημερώθηκε  ο τόπος για τελευταία φορά ; 
0=∆.Υ. Ένδειξη ή 1=τουλάχιστον πριν 
μία εβδομάδα ή 2=εντός της τελευταίας 
εβδομάδας. 

76 Προσφέρονται ειδικές υπηρεσίες σε ΑΜΕΑ  
(προβλήματα όρασης, ακοής); 0=Όχι ή 1=Ναι 

77 Ποιο επίπεδο ελέγχου προσβασιμότητας WCAG της W3C 
καταλαμβάνει ο τόπος; 

0=Κανένα  ή 1=Το πρώτο ή 2=Το 
δεύτερο ή 3-Το τρίτο 
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78 

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται στον τόπο μπορούν να 
προσπελαστούν από τους χρήστες με διαφορετικούς 
τύπους συσκευών ;…………….(Σημειώστε την 
τεχνολογία) 

0=Όχι ή 1=Ναι 

79 ∆ίνεται η δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο 
διαδίκτυο μέσω ασύρματου δικτύου (hot spots); 0=Όχι ή 1=Ναι 

80 
Προσφέρεται σύνδεση στην τόπο για την απόκτηση 
(ανοιχτού) λογισμικού που απαιτείται για την ανάγνωση 
εγγράφων και γενικότερα για τη λειτουργία του τόπου; 

0=Όχι ή 1=Ναι 

81 Έχει ο τόπος περιεχόμενο στην αγγλική γλώσσα; 0=Όχι ή 1=Ναι 
82 Έχει ο τόπος περιεχόμενο στη γαλλική γλώσσα; 0=Όχι ή 1=Ναι 
83 Έχει ο τόπος περιεχόμενο στη γερμανική γλώσσα; 0=Όχι ή 1=Ναι 
84 Έχει ο τόπος περιεχόμενο στην ιταλιική γλώσσα; 0=Όχι ή 1=Ναι 

85 Έχει ο τόπος περιεχόμενο σε άλλες γλώσσες (πέρα από 
τις προαναφερθέντες και τα ελληνικά); 0=Όχι ή 1=Ναι 

86 Υπάρχει στον τόπο δήλωση ιδιωτικότητας και ασφάλειας 
(όροι χρήσης - προσωπικά δεδομένα); 0=Όχι ή 1=Ναι 

87 Αν ΝΑΙ, η πρόσβαση στις δηλώσεις αυτές μπορεί να 
γίνει από κάθε ιστοσελίδα του τόπου; 0=Όχι ή 1=Ναι 

88 Ζητούνται σε οποιοδήποτε σημείο προσωπικά στοιχεία 
του πολίτη; 0=Όχι ή 1=Ναι 

89 Οι συναλλαγές και οι καταχωρίσεις γίνονται μέσω 
ασφαλούς εξυπηρετητή (π.χ. μέσω https) 0=Όχι ή 1=Ναι 

90 

Υπάρχει αναφορά για χρησιμοποίηση τεχνολογίας 
∆ημοσίου Κλειδιού - PKI (Public Key Infrastructure) για 
την ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών των 
πολιτών με τον ΟΤΑ;  

0=Όχι ή 1=Ναι 
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Β.2 Απαντήσεις Ερωτηματολογίου 1ο μέρος. (∆ήμοι: Αθηναίων, Βόλου, Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης, 

Ιωαννίνων, Καβάλας) 

 

  ∆ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΒΟΛΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ 

  ΕΤΟΣ 2006 2009 2006 2009 2006 2009 2006 2009 2006 2009 2006 2009 
Κωδικός 
Κριτηρίου Συνοπτική Ερώτηση Οδηγίες Απάντησης 

                        

1 Αποστολή ∆ήμου 0=Όχι ή 1=Ναι 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
2 Χαιρετισμός ∆ήμαρχου 0=Όχι ή 1=Ναι 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
3 Ανάπτυξη & Τουρισμός 0=Όχι ή 1=Ναι 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
4 Περιβάλλον 0=Όχι ή 1=Ναι   1   1   1   1   1   1 

5 Ποιότητα Ζωής & Εύρυθμη 
Λειτουργία των Πόλεων 0=Όχι ή 1=Ναι   1   1   1   1   1   1 

6 Απασχόληση & Επιχειρηματικότητα 0=Όχι ή 1=Ναι 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 
7 Κοινωνική Προστασία & Αλληλεγγύη 0=Όχι ή 1=Ναι   1   1   1   1   0   1 
8 Παιδεία, Αθλητισμός,  Πολιτισμός 0=Όχι ή 1=Ναι 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
9 Πολιτική Προστασία 0=Όχι ή 1=Ναι   0   0   0   0   0   0 
10 Οργάνωση & Υπηρεσίες Φορέα 0=Όχι ή 1=Ναι 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
11 Νέα 0=Όχι ή 1=Ναι 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
12 Εκδηλώσεις 0=Όχι ή 1=Ναι 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 

13 Χάρτες 

0=Όχι ή 1=Στατικούς 
χάρτες ή σε μορφή 
αρχείου (.pdf, .jpg) ή 
2=∆ια-δραστικοί 
ηλεκτρονικοί χάρτες. 

1 2 0 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

14 Ήχος 0=Όχι ή 1=Ναι 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15 Εικόνα 0=Όχι ή 1=Ναι 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
16 Φορέας - ταχυδρομική διεύθυνση 0=Όχι ή 1=Ναι 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
17 Φορέας - τηλέφωνο επικοινωνίας 0=Όχι ή 1=Ναι 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

18 Φορέας - διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου 0=Όχι ή 1=Ναι 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

19 ∆ιαχειριστής - διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 0=Όχι ή 1=Ναι 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 

20 Τμήματα - ταχυδρομική διεύθυνση 0=Όχι ή 1=Ναι 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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21 Τμήματα - τηλέφωνο επικοινωνίας 0=Όχι ή 1=Ναι 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

22 Τμήματα - διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου 0=Όχι ή 1=Ναι 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

23 Τμήματα - στοιχεία υπεύθυνου 
τμήματος 0=Όχι ή 1=Ναι 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 

24 Τμήματα - ωράριο λειτουργίας 0=Όχι ή 1=Ναι 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
25 Γραμμή ∆ημότη 0=Όχι ή 1=Ναι   1   0   1   1   0   1 
26 ΚΕΠ 0=Όχι ή 1=Ναι   1   1   1   1   1   1 
27 Μέλη Συμβουλίου - στοιχεία μέλους 0=Όχι ή 1=Ναι 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 

28 Μέλη Συμβουλίου - τηλέφωνο 
επικοινωνίας 0=Όχι ή 1=Ναι 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 

29 Μέλη Συμβουλίου - διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 0=Όχι ή 1=Ναι 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 

30 Μέλη Συμβουλίου - ταχυδρομική 
διεύθυνση 0=Όχι ή 1=Ναι 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 

31 Εξωτερικές Συνδέσεις 0=Όχι ή 1=Ναι 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
32 Υπάρξη ηλ-υπηρεσιών - γενικά 0=Όχι ή 1=Ναι 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
33 ∆ικαιολογητικά 0=Όχι ή 1=Ναι 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
34 ∆ιαδικασία - Οδηγίες 0=Όχι ή 1=Ναι 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
35 Κόστος 0=Όχι ή 1=Ναι 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
36 Έντυπα σε ηλεκτρονική μορφή 0=Όχι ή 1=Ναι 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 
37 Βιβλίο αιτημάτων - παραπόνων 0=Όχι ή 1=Ναι 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 
38 Εγγραφή χρήστη 0=Όχι ή 1=Ναι   0   1   1   1   1   1 
39 Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης 0=Όχι ή 1=Ναι 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 
40 Παρακολούθηση εξέλιξης αίτησης 0=Όχι ή 1=Ναι 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 
41 Ηλεκτρονική Ολοκλήρωση 0=Όχι ή 1=Ναι 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
42 Ηλεκτρονική Πληρωμή 0=Όχι ή 1=Ναι 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 
43 Θέσεις Εργασίας 0=Όχι ή 1=Ναι 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 

44 Ηλεκτρονικές Συμβάσεις 

0=Όχι ή 1=Ναι,  σε 
μορφή κειμένου HTML 
ή 2=Ναι, σε μορφή 
αρχείου (.doc, .xls, 
.pdf) ή 3=Ναι, 
ηλεκτρονική κατάθεση 
προσφορών. 

1 1 2 0 0 2 2 1 2 0 0 2 

45 Υπάρξη ηλεκτρονικής συμμετοχής - 
γενικά 0=Όχι ή 1=Ναι 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 

46 Οικονομικές Καταστάσεις 0=Όχι ή 1=Ναι 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
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47 Πρακτικά & Αποφάσεις Συμβουλίου 0=Όχι ή 1=Ναι 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 
48 Μελέτες 0=Όχι ή 1=Ναι 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
49 Chat/blogs/e-forums 0=Όχι ή 1=Ναι 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

50 Chat/blogs/e-forums - υποβολή 
θέματος προς συζήτηση 0=Όχι ή 1=Ναι 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

51 Ηλεκτρονικές διαβουλεύσεις 0=Όχι ή 1=Ναι 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
52 Ζωντανές συνεδριάσεις Συμβουλίων 0=Όχι ή 1=Ναι   0   0   0   0   0   0 

53 Ηλεκτρονικά δημοψηφίσματα - 
διενέργεια 0=Όχι ή 1=Ναι 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

54 Ηλεκτρονικά δημοψηφίσματα - 
υποβολή θέματος προς ψηφοφορία 0=Όχι ή 1=Ναι 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

55 Ηλεκτρονικά δημοψηφίσματα - 
πολιτική διαδικασία 0=Όχι ή 1=Ναι 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

56 Υποβολή θέματος προς ψηφοφορία 
σε ∆Σ 0=Όχι ή 1=Ναι 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

57 Συμβατότητα φυλλομετρητών 0=Όχι ή 1=Ναι 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 

58 Μήκος αρχικής σελίδας 
0=Μέχρι 2 Σελίδες ή 
1=Περισσότερες από 2 
Σελίδες. 

1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 

59 Μενού - ξεκάθαρη δομή 0=Όχι ή 1=Ναι 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
60 Μενού - σταθερό 0=Όχι ή 1=Ναι 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

61 Μενού 

0=∆.Υ. Ηλ-Υπηρεσίες ή 
1=Ανά 
διεύθυνση/τμήμα ή 
2=Πελατοκεντρικά ή 
3=Ανά Περιστατικό 
Ζωής 

1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 

62 Χάρτης πλοήγησης ή δείκτης από Α-
Ω 

0=Όχι ή 1=∆ιαθέσιμος 
Χάρτης Πλοήγησης ή 
2=∆ιαθέσιμος 
Αλφαβητικός ∆είκτης. 

1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 

63 Χάρτης πλοήγησης ή δείκτης από Α-
Ω ενεργές συνδέσεις 0=Όχι ή 1=Ναι 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 

64 «∆ιαδρομή» 

0=Όχι ή 1=Ναι, χωρίς 
Ενεργές Συνδέσεις ή 
2=Ναι, με Ενεργές 
Συνδέσεις. 

2 2 2 2 0 2 0 2 0 0 2 2 

65 «Επιστροφή στην Κεντρική Σελίδα» 0=Όχι ή 1=Ναι 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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66 «Αναίρεση» και  «Αντιστροφή 
Αναίρεσης» 0=Όχι ή 1=Ναι   0   0   0   0   0   0 

67 Αλλαγή χρώματος συνδέσεων 0=Όχι ή 1=Ναι 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 

68 Βοήθεια 

0=Όχι ή 1=Βασική 
Βοήθεια ή 
2=Προχωρημένη 
Βοήθεια. 

1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 

69 Ορατότητα κατάστασης συστήματος 0=Όχι ή 1=Ναι 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
70 Ομοιομορφία σελίδων 0=Όχι ή 1=Ναι 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

71 Μηχανή αναζήτησης 

0=Όχι ή 1=Βασική 
Αναζήτηση ή 
2=Προχωρημένη 
Αναζήτηση ή 
3=Προχωρημένη 
Αναζήτηση σε Β∆. 

1 2 1 2 1 3 1 1 1 0 0 2 

72 Μηχανή αναζήτησης - βοήθεια 0=Όχι ή 1=Ναι 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
73 Μηχανή αναζήτησης - δοκιμή 0=Όχι ή 1=Ναι 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 

74 Αριθμός σελίδων ιστοσελίδας 

0=Έως 50 σελίδες ή 
1=Aπό 50-100 σελίδες 
ή 2=Πάνω από 100 
σελίδες. 

2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 

75 Συχνότητα ενημέρωσης ιστοσελίδας 

0=∆.Υ. Ένδειξη ή 
1=τουλάχιστον πριν 
μία εβδομάδα ή 
2=εντός της τελευταίας 
εβδομάδας. 

0 2 1 2 1 2 1 2 1 2 0 2 

76 ΑΜΕΑ 0=Όχι ή 1=Ναι 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 
77 WCAG1 της W3C 0=Όχι ή 1=Ναι 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
78 Εναλλακτικά κανάλια - PDA 0=Όχι ή 1=Ναι 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
79 Ασύρματο δίκτυο 0=Όχι ή 1=Ναι   1   0   1   0   0   1 
80 Ανοιχτό λογισμικό 0=Όχι ή 1=Ναι 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
81 Αγγλικά 0=Όχι ή 1=Ναι 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 
82 Γαλλικά 0=Όχι ή 1=Ναι 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
83 Γερμανικά 0=Όχι ή 1=Ναι 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
84 Ιταλικά 0=Όχι ή 1=Ναι 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
85 Άλλη ξένη γλώσσα 0=Όχι ή 1=Ναι 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
86 ∆ήλωση Ιδιωτικότητας και ασφάλειας 0=Όχι ή 1=Ναι 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 
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87 ∆ήλωση Ιδιωτικότητας και ασφάλειας 
- Εμφάνιση 0=Όχι ή 1=Ναι 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 

88 Καταχώριση στοιχείων χρήστη - 
εγγραφή 0=Όχι ή 1=Ναι 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 

89 Aσφαλής εξυπηρετητής 0=Όχι ή 1=Ναι 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
90 Τεχνολογία δημόσιου κλειδιού 0=Όχι ή 1=Ναι 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

Β.3 Απαντήσεις Ερωτηματολογίου 2ο μέρος. (∆ήμοι: Κερκυραίων, Κοζάνης, Κορίνθου, Λάρισας, 

Πατρών) 

 

  ∆ΗΜΟΣ 
ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ 

  ΕΤΟΣ 2006 2009 2006 2009 2006 2009 2006 2009 2006 2009 
Κωδικός 
Κριτηρίου Συνοπτική Ερώτηση Οδηγίες Απάντησης 

                    

1 Αποστολή ∆ήμου 0=Όχι ή 1=Ναι 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 Χαιρετισμός ∆ήμαρχου 0=Όχι ή 1=Ναι 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
3 Ανάπτυξη & Τουρισμός 0=Όχι ή 1=Ναι 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
4 Περιβάλλον 0=Όχι ή 1=Ναι   1   1   1   1   1 

5 Ποιότητα Ζωής & Εύρυθμη Λειτουργία 
των Πόλεων 0=Όχι ή 1=Ναι   1   1   0   1   1 

6 Απασχόληση & Επιχειρηματικότητα 0=Όχι ή 1=Ναι 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 
7 Κοινωνική Προστασία & Αλληλεγγύη 0=Όχι ή 1=Ναι   1   0   1   1   1 
8 Παιδεία, Αθλητισμός,  Πολιτισμός 0=Όχι ή 1=Ναι 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
9 Πολιτική Προστασία 0=Όχι ή 1=Ναι   0   0   0   0   0 
10 Οργάνωση & Υπηρεσίες Φορέα 0=Όχι ή 1=Ναι 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
11 Νέα 0=Όχι ή 1=Ναι 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
12 Εκδηλώσεις 0=Όχι ή 1=Ναι 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

13 Χάρτες 

0=Όχι ή 1=Στατικούς χάρτες ή 
σε μορφή αρχείου (.pdf, .jpg) 
ή 2=∆ια-δραστικοί 
ηλεκτρονικοί χάρτες. 

1 2 1 2 1 2 1 1 0 2 

14 Ήχος 0=Όχι ή 1=Ναι 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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15 Εικόνα 0=Όχι ή 1=Ναι 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16 Φορέας - ταχυδρομική διεύθυνση 0=Όχι ή 1=Ναι 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 
17 Φορέας - τηλέφωνο επικοινωνίας 0=Όχι ή 1=Ναι 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

18 Φορέας - διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου 0=Όχι ή 1=Ναι 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 

19 ∆ιαχειριστής - διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου 0=Όχι ή 1=Ναι 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 

20 Τμήματα - ταχυδρομική διεύθυνση 0=Όχι ή 1=Ναι 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
21 Τμήματα - τηλέφωνο επικοινωνίας 0=Όχι ή 1=Ναι 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 

22 Τμήματα - διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου 0=Όχι ή 1=Ναι 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 

23 Τμήματα - στοιχεία υπεύθυνου 
τμήματος 0=Όχι ή 1=Ναι 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 

24 Τμήματα - ωράριο λειτουργίας 0=Όχι ή 1=Ναι 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
25 Γραμμή ∆ημότη 0=Όχι ή 1=Ναι   0   0   0   0   0 
26 ΚΕΠ 0=Όχι ή 1=Ναι   0   1   1   1   1 
27 Μέλη Συμβουλίου - στοιχεία μέλους 0=Όχι ή 1=Ναι 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

28 Μέλη Συμβουλίου - τηλέφωνο 
επικοινωνίας 0=Όχι ή 1=Ναι 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 

29 Μέλη Συμβουλίου - διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 0=Όχι ή 1=Ναι 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 

30 Μέλη Συμβουλίου - ταχυδρομική 
διεύθυνση 0=Όχι ή 1=Ναι 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

31 Εξωτερικές Συνδέσεις 0=Όχι ή 1=Ναι 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
32 Υπάρξη ηλ-υπηρεσιών - γενικά 0=Όχι ή 1=Ναι 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 
33 ∆ικαιολογητικά 0=Όχι ή 1=Ναι 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 
34 ∆ιαδικασία - Οδηγίες 0=Όχι ή 1=Ναι 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 
35 Κόστος 0=Όχι ή 1=Ναι 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 
36 Έντυπα σε ηλεκτρονική μορφή 0=Όχι ή 1=Ναι 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 
37 Βιβλίο αιτημάτων - παραπόνων 0=Όχι ή 1=Ναι 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 
38 Εγγραφή χρήστη 0=Όχι ή 1=Ναι   1   1   1   0   1 
39 Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης 0=Όχι ή 1=Ναι 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 
40 Παρακολούθηση εξέλιξης αίτησης 0=Όχι ή 1=Ναι 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 
41 Ηλεκτρονική Ολοκλήρωση 0=Όχι ή 1=Ναι 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
42 Ηλεκτρονική Πληρωμή 0=Όχι ή 1=Ναι 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 
43 Θέσεις Εργασίας 0=Όχι ή 1=Ναι 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 



 152 

44 Ηλεκτρονικές Συμβάσεις 

0=Όχι ή 1=Ναι,  σε μορφή 
κειμένου HTML ή 2=Ναι, σε 
μορφή αρχείου (.doc, .xls, 
.pdf) ή 3=Ναι, ηλεκτρονική 
κατάθεση προσφορών. 

1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 

45 Υπάρξη ηλεκτρονικής συμμετοχής - 
γενικά 0=Όχι ή 1=Ναι 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 

46 Οικονομικές Καταστάσεις 0=Όχι ή 1=Ναι 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 
47 Πρακτικά & Αποφάσεις Συμβουλίου 0=Όχι ή 1=Ναι 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 
48 Μελέτες 0=Όχι ή 1=Ναι 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 
49 Chat/blogs/e-forums 0=Όχι ή 1=Ναι 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 

50 Chat/blogs/e-forums - υποβολή 
θέματος προς συζήτηση 0=Όχι ή 1=Ναι 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 

51 Ηλεκτρονικές διαβουλεύσεις 0=Όχι ή 1=Ναι 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 
52 Ζωντανές συνεδριάσεις Συμβουλίων 0=Όχι ή 1=Ναι   0   0   0   0   0 

53 Ηλεκτρονικά δημοψηφίσματα - 
διενέργεια 0=Όχι ή 1=Ναι 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 

54 Ηλεκτρονικά δημοψηφίσματα - υποβολή 
θέματος προς ψηφοφορία 0=Όχι ή 1=Ναι 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

55 Ηλεκτρονικά δημοψηφίσματα - πολιτική 
διαδικασία 0=Όχι ή 1=Ναι 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

56 Υποβολή θέματος προς ψηφοφορία σε 
∆Σ 0=Όχι ή 1=Ναι 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

57 Συμβατότητα φυλλομετρητών 0=Όχι ή 1=Ναι 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 

58 Μήκος αρχικής σελίδας 0=Μέχρι 2 Σελίδες ή 
1=Περισσότερες από 2 Σελίδες. 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 

59 Μενού - ξεκάθαρη δομή 0=Όχι ή 1=Ναι 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
60 Μενού - σταθερό 0=Όχι ή 1=Ναι 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

61 Μενού 

0=∆.Υ. Ηλ-Υπηρεσίες ή 1=Ανά 
διεύθυνση/τμήμα ή 
2=Πελατοκεντρικά ή 3=Ανά 
Περιστατικό Ζωής 

0 2 0 2 0 2 1 1 1 2 

62 Χάρτης πλοήγησης ή δείκτης από Α-Ω 
0=Όχι ή 1=∆ιαθέσιμος Χάρτης 
Πλοήγησης ή 2=∆ιαθέσιμος 
Αλφαβητικός ∆είκτης. 

1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 

63 Χάρτης πλοήγησης ή δείκτης από Α-Ω 
ενεργές συνδέσεις 0=Όχι ή 1=Ναι 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 
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64 «∆ιαδρομή» 
0=Όχι ή 1=Ναι, χωρίς Ενεργές 
Συνδέσεις ή 2=Ναι, με Ενεργές 
Συνδέσεις. 

0 2 2 0 1 2 0 0 2 2 

65 «Επιστροφή στην Κεντρική Σελίδα» 0=Όχι ή 1=Ναι 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

66 «Αναίρεση» και  «Αντιστροφή 
Αναίρεσης» 0=Όχι ή 1=Ναι   0   0   0   0   0 

67 Αλλαγή χρώματος συνδέσεων 0=Όχι ή 1=Ναι 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

68 Βοήθεια 0=Όχι ή 1=Βασική Βοήθεια ή 
2=Προχωρημένη Βοήθεια. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

69 Ορατότητα κατάστασης συστήματος 0=Όχι ή 1=Ναι 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
70 Ομοιομορφία σελίδων 0=Όχι ή 1=Ναι 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

71 Μηχανή αναζήτησης 

0=Όχι ή 1=Βασική Αναζήτηση 
ή 2=Προχωρημένη Αναζήτηση 
ή 3=Προχωρημένη Αναζήτηση 
σε Β∆. 

0 1 2 1 0 2 0 0 1 1 

72 Μηχανή αναζήτησης - βοήθεια 0=Όχι ή 1=Ναι 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
73 Μηχανή αναζήτησης - δοκιμή 0=Όχι ή 1=Ναι 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 

74 Αριθμός σελίδων ιστοσελίδας 
0=Έως 50 σελίδες ή 1=Aπό 
50-100 σελίδες ή 2=Πάνω από 
100 σελίδες. 

0 2 0 2 0 2 2 2 2 2 

75 Συχνότητα ενημέρωσης ιστοσελίδας 

0=∆.Υ. Ένδειξη ή 
1=τουλάχιστον πριν μία 
εβδομάδα ή 2=εντός της 
τελευταίας εβδομάδας. 

1 2 2 2 0 2 0 2 0 2 

76 ΑΜΕΑ 0=Όχι ή 1=Ναι 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
77 WCAG1 της W3C 0=Όχι ή 1=Ναι 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
78 Εναλλακτικά κανάλια - PDA 0=Όχι ή 1=Ναι 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
79 Ασύρματο δίκτυο 0=Όχι ή 1=Ναι   0   0   0   1   0 
80 Ανοιχτό λογισμικό 0=Όχι ή 1=Ναι 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
81 Αγγλικά 0=Όχι ή 1=Ναι 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 
82 Γαλλικά 0=Όχι ή 1=Ναι 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
83 Γερμανικά 0=Όχι ή 1=Ναι 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
84 Ιταλικά 0=Όχι ή 1=Ναι 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
85 Άλλη ξένη γλώσσα 0=Όχι ή 1=Ναι 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
86 ∆ήλωση Ιδιωτικότητας και ασφάλειας 0=Όχι ή 1=Ναι 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 

87 ∆ήλωση Ιδιωτικότητας και ασφάλειας - 
Εμφάνιση 0=Όχι ή 1=Ναι 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 
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88 Καταχώριση στοιχείων χρήστη - 
εγγραφή 0=Όχι ή 1=Ναι 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 

89 Aσφαλής εξυπηρετητής 0=Όχι ή 1=Ναι 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
90 Τεχνολογία δημόσιου κλειδιού 0=Όχι ή 1=Ναι 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 
 


