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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η Ελλάδα θα πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της για την ανάπτυξη της
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ειδικότερα τώρα που βρίσκεται σε ιδιαίτερα δύσκολη
οικονομική κατάσταση. Η μείωση του κόστους των δαπανών του δημοσίου αποτελεί
πλέον επιτακτική ανάγκη για την ελληνική οικονομία και αυτό μπορεί να επιτευχθεί με
την εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να αποδώσει τους ορισμούς που
έχουν δοθεί για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση ώστε να οριστεί σαν έννοια, καθώς και
να παρουσιάσει τα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή της. Ακόμη
παρουσιάζονται η πορεία και επιδόσεις των χωρών της ΕΕ σύμφωνα με τους βασικούς
δείκτες. Τέλος μελετώνται οι συσχετίσεις οικονομικών μεγεθών και συγκεκριμένα του
ελλείμματος με τους βασικούς δείκτες της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Λέξεις-κλειδιά: Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, οφέλη, πορεία, επιδόσεις, έλλειμμα.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η παρούσα εργασία αποτελεί βιβλιογραφική μελέτη και έχει σκοπό να καταγράψει
την πορεία της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
την Ελλάδα καθώς και τις πρόσφατες επιδόσεις τους.
Με βασικό κίνητρο τη μείωση του κόστους και τη βελτίωση της παροχής των
υπηρεσιών από το δημόσιο τομέα οι χώρες προχώρησαν στην ανάπτυξη εφαρμογών
Ηλεκτρονική Διακυβέρνησης.
Μέσα από την εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, οι χώρες θα πετύχουν
την αύξηση της διαφάνειας, την ενίσχυση της Δημοκρατίας μέσα από την αύξηση της
συμμέτοχης των πολιτών στη Δημόσια Διοίκηση, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των
πολιτών, την αύξηση στην παραγωγικότητα, αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα του
Δημοσίου Τομέα.
Παρά τις προσπάθειες της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια, ακόμη υστερεί σε σχέση με
τις άλλες χώρες της ΕΕ. Πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της προκειμένου να καλύψει
το χάσμα των προηγούμενων ετών.
Στο πρώτο κεφάλαιο παρατίθενται οι επίσημοι ορισμοί που έχουν δοθεί για την
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Καταγράφονται τα οφέλη που προκύπτουν από την
εφαρμογή των ηλεκτρονικών υπηρεσιών αλλά και οι ανασταλτικοί παράγοντες.
Συνεχίζοντας στο 2ο κεφάλαιο, η παρούσα εργασία επιχειρεί να παρουσιάσει την
πορεία καθώς και την εξέλιξη του e-government στις χώρες της ΕΕ, μέσα από την
ανάλυση των προγραμμάτων, καταγράφοντας τους βασικούς στόχους τους. Από το
Συμβούλιο της Λισαβόνας, ακόμη, του 2000 όπου τέθηκαν οι στόχοι οι οποίοι στη
συνέχεια εξελίχθηκαν εμπλουτίστηκαν, ανάλογα με τις ανάγκες, στις πρωτοβουλίες eEurope και i-2010 μέχρι το πιο πρόσφατο Σχέδιο Δράσης 2011-2015 (Action Plan 20112015).
Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα. Γίνεται
ανάλυση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που αφορούν την Ηλεκτρονική
Διακυβέρνηση και την προσπάθεια μεταρρύθμισης της Δημόσιας Διοίκησης. Στο
κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται επίσης οι εξελίξεις της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα σε
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σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ. Η Διοικητική Μεταρρύθμιση γέννησε την ανάγκη
για σημαντικές αλλαγές στο Νομικό πλαίσιο, το οποίο παρουσιάζεται συνοπτικά στο
τέλος του κεφαλαίου αυτού.
Στο τέταρτο κεφάλαιο δίνονται τα παραδείγματα καλών πρακτικών ορισμένων
χωρών της ΕΕ και ακολουθεί ανάλυση των αποτελεσμάτων από την 9 η Έκθεση
Συγκριτικής Αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2011). Συγκεκριμένα εξετάζονται
οι δείκτες Ηλεκτρονικής Ολοκλήρωσης και Ηλεκτρονικής Διαθεσιμότητας των 20
βασικών υπηρεσιών. Εξετάζεται επίσης ο βαθμός εμπειρίας των χρηστών αλλά και ο
βαθμός ανάπτυξης των εφαρμογών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε τοπικό επίπεδο,
κριτήρια που αξιολογούνται για πρώτη φορά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γίνεται
επίσης σύγκριση της ανάπτυξης των υπηρεσιών για την ηλεκτρονική έναρξη και
καταχώρηση νέων επιχειρήσεων και των υπηρεσιών που αφορούν του ανέργους..
Στο πέμπτο κεφάλαιο λαμβάνοντας υπόψη τους παραπάνω δείκτες γίνεται σύγκριση
της πορείας της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ που έχουν
αυτή τη στιγμή το υψηλότερο έλλειμμα. Επιπρόσθετα μελετάται η συσχέτιση του δείκτη
της ολοκλήρωσης με το έλλειμμα των χωρών, την εμπειρία χρηστών αλλά και με το
ποσοστό εργαζομένων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανά χώρα
Τέλος παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της έρευνάς μας.
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1.1. Ορισμοί της ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Έχουν δοθεί πολλοί ορισμοί για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, κάποιοι από τους
οποίους παραθέτονται παρακάτω:
1. «Ως Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση ορίζεται ο μετασχηματισμός διαδικασιών,
οργανωτικών δομών, δραστηριοτήτων και στόχων των δημοσίων οργανισμών,
καθώς επίσης και του τρόπου επικοινωνίας τους με τους πολίτες, με βάση τις
δυνατότητες που παρέχουν οι ΤΠΕ, με στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας και
της αποτελεσματικότητάς τους» (Αποστολάκης, και συν., 2004, 17).
2. Ο πιο κοινά χρησιμοποιούμενος ορισμός που έχει δοθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση είναι «η αξιοποίηση των τεχνολογιών
πληροφορικής και επικοινωνιών στις δημόσιες διοικήσεις, σε συνδυασμό με
οργανωτικές αλλαγές και νέες δεξιότητες, ώστε να βελτιωθεί η παροχή δημοσίων
υπηρεσιών και οι δημοκρατικές διαδικασίες καθώς και να ενισχυθεί η υποστήριξη
των πολιτικών που ασκεί το δημόσιο».
3. Ο επίσημος ορισμός που δόθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το 2003 είναι ο
εξής:
«Ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι η χρήση των τεχνολογιών της πληροφορικής και
των τηλεπικοινωνιών στη δημόσια διοίκηση σε συνδυασμό με οργανωτικές αλλαγές
και νέες δεξιότητες του προσωπικού, με σκοπό τη βελτίωση της εξυπηρέτησης του
κοινού, την ενδυνάμωση της δημοκρατίας και την υποστήριξη των δημόσιων
πολιτικών» (Torres et al., 2005; Ntaliani, M. et al., 2006).
Σύμφωνα με τον παραπάνω ορισμό οριοθετούνται και οι στόχοι της Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης.:
1. Εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων
2. Βελτίωση των Δημοκρατικών διαδικασιών
3. Υποστήριξη των Δημόσιων πολιτικών.
Επίσης μέσα από τον παραπάνω ορισμό γίνεται ξεκάθαρο πως δεν πρόκειται απλά για
την αυτοματοποίησης των διαδικασιών αλλά

για ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις στο

εσωτερικό της Δημόσιας Διοίκησης.
4. Ο ΟΟΣΑ το 2003 έδωσε τον εξής ορισμό: «η ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι η
χρήση των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνίας, και ιδιαίτερα του
Διαδικτύου, ως εργαλείο για την επίτευξη καλύτερη κυβέρνηση». Ένας πιο ευρύς
ορισμός έχει δοθεί από την Παγκόσμια Τράπεζα, σύμφωνα με την η οποία, η
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ηλεκτρονική διακυβέρνηση ορίζεται ως «η κυβέρνηση κατέχει ή χειρίζεται
συστήματα ΤΠΕ που μετατρέπουν τις σχέσεις με τους πολίτες, τον ιδιωτικό τομέα
και / ή άλλους κρατικούς οργανισμούς ώστε να προωθηθεί η χειραφέτηση των
πολιτών, η βελτίωση της παροχής υπηρεσιών, η ενίσχυση της λογοδοσίας, η αύξηση
της διαφάνειας και η βελτίωση της διακυβέρνησης» (Mahaman, B., D. et al)

1.2. Γενικά για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση:
Τα τελευταία χρόνια, η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση αποτελεί πλέον

παγκόσμια

πραγματικότητα. Αποτελεί πλέον, τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, γενικό
διαχειριστή σε όλα τα επίπεδα που εφαρμόζονται δημόσιες υπηρεσίες και
παρουσιάζονται online δίκτυα στους εσωτερικούς οργανισμούς. Η στροφή των χωρών
προς την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση ήταν αναγκαία για την διοικητική μεταρρύθμιση
(Dada, D., 2006). Στις περισσότερες χώρες παγκοσμίως υπάρχει έντονη ανάγκη για
μείωση των εξόδων, βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, αύξηση της διαφάνειας και
αύξηση της συμμετοχής των πολιτών στη διακυβέρνηση (Sarantis, D. and Askounis, D.,
2010).
1.2.i) Παράγοντες που συνέβαλαν στην ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Την τελευταία δεκαετία τα περισσότερα ανεπτυγμένα κράτη στράφηκαν προς τη
χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) προκειμένου να πετύχουν
τον ανασχεδιασμό των διαδικασιών αλλά και των οργανωτικών δομών της Δημόσιας
Διοίκησης (Αποστολάκης et al., 2008). Η ανάγκη για πιο αποτελεσματικά μοντέλα
λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης αλλά και στη δημιουργία νέων μοντέλων οδήγησε
τους δημόσιους λειτουργούς στην ευρύτερη χρήση των ΤΠΕ όπου μαζί με άλλους
παράγοντες συνέβαλαν στην ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης(Gant,
J.P.,2002):
1. Η ανάπτυξη των ΤΠΕ.
Η γρήγορη ανάπτυξη των ΤΠΕ αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα που συνέβαλε
στην ανάπτυξη των νέων μοντέλων παροχής υπηρεσιών από τη Δημόσια Διοίκηση και
ιδιαίτερα η ανάπτυξη του

internet, καθώς μέσω της εφαρμογής αυτής γίνεται

πραγματικότητα η πολύ γρήγορη επικοινωνία των πολιτών μεταξύ τους, με επιχειρήσεις
αλλά και με τους δημόσιους οργανισμούς και κυρίως με πολύ χαμηλό κόστος.
Η διάδοση του διαδικτύου είχε και σαν αποτέλεσμα την ανάπτυξη του Ηλεκτρονικού
εμπορίου το οποίο με τη σειρά του επηρέασε τη Δημόσια Διοίκηση (Decman, M. et al,
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2010). Έχοντας λοιπόν εξοικειωθεί με τα νέα δεδομένα της Ψηφιακής Οικονομίας, οι
πολίτες

εμπιστεύτηκαν πιο εύκολα τις ηλεκτρονικές συναλλαγές με τον ευρύτερο

Δημόσιο τομέα.
Όπως

λοιπόν

το

Ηλεκτρονικό

εμπόριο

επιτρέπει

στις

επιχειρήσεις

να

συναλλάσσονται αποδοτικά τόσο με τους πελάτες(B2C) όσο και με άλλες
επιχειρήσεις(B2B), έτσι και η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση αποσκοπεί στην παροχή
αποτελεσματικότερων και αποδοτικότερων υπηρεσιών στους πολίτες(G2C), στις
επιχειρήσεις(G2B), στους εργαζομένους(C2E) αλλά και στη δημιουργία διαφανών
σχέσεων μεταξύ των φορέων διακυβέρνησης(G2G) (Mahaman, B., D. et al; Ndou,
2004;Evans, D. and Yen, D.C., 2006; Siau, K. and Long, Y., 2005).
2. Η ανάγκη νέων μορφών Οργάνωσης της Δημόσιας Διοίκησης.
Οι σημερινές Δημόσιες Διοικήσεις των κρατών, έχουν να αντιμετωπίσουν ολοένα
και περισσότερα κοινωνικά προβλήματα αλλά και θέματα τα οποία προκύπτουν από τους
ταχείς ρυθμούς της παγκοσμιοποίησης των Οικονομιών(Torres et al., 2005). Ιδιαίτερα
στις χώρες που παρατηρείται υψηλό επίπεδο δημοσίων δαπανών διακρίνουμε
αναποτελεσματική παροχή δημοσίων υπηρεσιών και αυτό οφείλεται συνήθως στην
κακή διοίκηση, σε καθυστερήσεις, στη διαφθορά, σε κακή οργάνωση και σε ελλιπή
προσόντα των δημοσίων υπαλλήλων. (Gant, J.P.,2002). Η ανάγκη για μείωση των
κρατικών δαπανών ώθησε τη Δημόσια Διοίκηση στο μετασχηματισμό των παλιών
μοντέλων Δημόσιας Διοίκησης σε νέα μοντέλα οργάνωσης όπου με λιγότερους πόρους
θα μπορούν να παρέχουν στους πολίτες βελτιωμένες υπηρεσίες.
3. Η ανάγκη συμμετοχής των πολιτών στα κοινά.
Η δυσαρέσκεια των πολιτών από τον πολιτικό κόσμο αλλά κυρίως από τον τρόπο
λειτουργίας του Δημόσιου τομέα, μείωσε τη συμμετοχή τους στη δημοκρατία και στα
κοινά. Κατά γενική ομολογία τα σύγχρονα δημοκρατικά μοντέλα θεωρήθηκαν
αναποτελεσματικά. Έτσι λοιπόν και με τη χρήση των ΤΠΕ,

οι φορείς Δημόσιας

Διοίκησης προσπάθησαν να βελτιώσουν τη Δημόσια Διοίκηση αλλά και να αυξήσουν το
ενδιαφέρον των πολιτών για τα πολιτικά θέματα μέσω της Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας(eDemocracy).
4. Η άποψη πως ο Δημόσιος τομέας πρέπει να γίνει το ίδιο αποτελεσματικός με τις
ιδιωτικές αγορές (Stamoulis, D. et al., 2001).
Η αναζωπύρωση των νεοφιλελεύθερων ιδεών οι οποίες δίνουν έμφαση στην
αποδοτικότητα του ανταγωνισμού της αγοράς θέλει τη Δημόσια Διοίκηση να μοιάζει με
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εκείνη των επιχειρήσεων. Έτσι λοιπόν γίνεται έντονη η ανάγκη για αλλαγή των
μοντέλων οργάνωσης που χαρακτηρίζονται από έντονη γραφειοκρατία. Τα στοιχεία του
νέου μοντέλου οργάνωσης πρέπει να είναι:


η διαφάνεια και η ανοιχτή πρόσβαση των πολιτών στις πληροφορίες



η αποδοτικότητα(efficiency)



αποτελεσματικότητα(effectiveness)



ποιότητα υπηρεσιών.

Τα παραπάνω στοιχεία αποτελούν χαρακτηριστικά των επιτυχημένων δομών
οργάνωσης των επιχειρήσεων τα οποία θα πρέπει να ακολουθήσουν οι κρατικοί φορείς
στα πλαίσια της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Μέσα στα πλαίσια των μεταρρυθμίσεων
του μοντέλου οργάνωση και λειτουργίας του Δημόσιου τομέα αλλάζουν και οι σχέσεις
πολιτών-δημοσίου τομέα. Ο πολίτης πλέον θεωρείται «πελάτης» του κράτους και έχει
την ανάλογη αντιμετώπιση(Stamoulis, D. et al., 2001).
1.2.ii) Είδη Πληροφοριακών Συστημάτων
Για να πραγματοποιηθεί η υλοποίηση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης πρέπει
πρώτα να πραγματοποιηθούν κάποιες απαραίτητες ενέργειες. Οι ενέργειες αυτές είναι
ιδιαίτερα πολύπλοκες και απαιτούν σημαντικά κόστη για την πραγματοποίησή τους.
Οι ενέργειες αυτές αφορούν τόσο τις διαδικασίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
μεταξύ Δημόσιας Διοίκησης και πολιτών, επιχειρήσεων όσο και εσωτερικές διαδικασίες
μεταξύ των διαφόρων Δημόσιων Οργανισμών. Η πιο σημαντική ενέργεια που προηγείται
των υπολοίπων είναι η ανάπτυξη των Πληροφοριακών Συστημάτων που θα
χρησιμοποιήσει η Δημόσια Διοίκηση στα πλαίσια της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Τα
Πληροφοριακά Συστήματα χωρίζονται ανάλογα με τη χρήση τους σε εσωτερικά και
εξωστρεφή και θα αναλυθούν παρακάτω. Εκτός από την ανάπτυξη των Πληροφοριακών
Συστημάτων θα πρέπει να γίνει και η διασύνδεση αυτών στους διαφόρους Δημόσιους
Οργανισμούς. Αυτό απαιτεί τη συμβατότητα αυτών των συστημάτων αλλά και τη
διαλειτουργικότητα. Επιπλέον ο ανασχεδιασμός των διαδικασιών και των οργανωτικών
δομών αποτελεί απαραίτητη ενέργεια ώστε να γίνει η μετάβαση από τις παραδοσιακές
διαδικασίες σ’ αυτές τις Ηλεκτρονικής Δημόσιας Διοίκησης. Αναπόσπαστο κομμάτι για
την επιτυχημένη εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι η εκπαίδευση πάνω
σε θέματα χρήσης και διαχείρισης των υπαλλήλων αλλά και των στελεχών της Δημόσιας
Διοίκησης.
α) Εσωτερικά Πληροφοριακά Συστήματα (Αποστολάκης et al., 2008).
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Τα εσωτερικά Πληροφοριακά Συστήματα εξυπηρετούν τις εσωτερικές ανάγκες των
διαφόρων Δημόσιων Οργανισμών. Χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερη πολυπλοκότητα,
ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του κάθε Οργανισμού. Για την υλοποίηση τέτοιου είδους
εφαρμογών

απαιτείται συνήθως μεγάλο κόστος. Τα εσωτερικά Πληροφοριακά

Συστήματα αποτελούν προτεραιότητα για τους Δημόσιους Οργανισμούς καθώς αυτά
υποστηρίζουν τις βασικές λειτουργίες των Οργανισμών. Είναι χαρακτηριστικό πως στην
αρχή της υλοποίησης ενός εσωτερικού συστήματος, συνήθως δεν υπάρχει ένας κεντρικός
σχεδιασμός και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τα εσωτερικά Πληροφοριακά συστήματα να
αποτελούνται από πολλά μικρότερα, ασύμβατα πολλές φορές μεταξύ τους. Παρατηρείται
λοιπόν συχνά να χρειάζεται να πληκτρολογηθούν τα δεδομένα για να περαστούν από το
ένα σύστημα στο άλλο, πράγμα το οποίο είναι ιδιαίτερα χρονοβόρο.
Παρακάτω παρουσιάζονται κάποιες από τις σημαντικότερες δυνατότητες που
παρέχουν τα εσωτερικά Πληροφοριακά Συστήματα:
 Εισαγωγή στοιχείων που σχετίζονται με το δημόσιο φορέα και αφορούν όσους
έχουν συναλλαγές ή άλλες σχέσεις με το συγκεκριμένο φορέα Δημόσιας
Διοίκησης.
 Εισαγωγή και καταγραφή όλων των πράξεων που πραγματοποιούνται στα
πλαίσια λειτουργίας του κάθε Οργανισμού.
 Επεξεργασία των δεδομένων, εξαγωγή αποτελεσμάτων από την επεξεργασία
αλλά και ενημέρωση των ενδιαφερομένων (πολιτών, επιχειρήσεων, προμηθευτών
και άλλων Δημόσιων Οργανισμών)
 Εξαγωγή αποτελεσμάτων για τους χρήστες και τους διαχειριστές σε εκτυπώσιμη
μορφή.
 Ομαδοποιημένη επιλογή στοιχείων σύμφωνα με κριτήρια και χαρακτηριστικά
που ορίζει ο χρήστης
 Αυτοματοποίηση διαφόρων εργασιών αλλά και ροών εργασίας στις οποίες
συμμετέχουν πολλοί εργαζόμενοι
 Άμεσος έλεγχος από τα ανώτερα στελέχη στα επίπεδα παραγωγικότητας αλλά και
των πιθανών καθυστερήσεων των υπαλλήλων.
β) Εξωστρεφή Πληροφοριακά Συστήματα
Τα εξωστρεφή Πληροφοριακά Συστήματα έχουν ως αντικείμενο λειτουργίας όσο
αφορά τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, αφ’ ενός την ενημέρωση τους, και αφ’ ετέρου
τους δίνουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν τις συναλλαγές τους με τους φορείς της
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Δημόσιας Διοίκησης. Τα εξωστρεφή Πληροφοριακά Συστήματα συμβάλλουν επίσης στη
συνεργασία μεταξύ Δημόσιων Οργανισμών αλλά και στην εφαρμογή της Ηλεκτρονικής
Δημοκρατίας.
Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες παρέχονται από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα με τη χρήση
των εξωστρεφών Πληροφοριακών Συστημάτων προς τους πολίτες με τη μορφή
G2C(Government to Citizen), προς τις επιχειρήσεις με τη μορφή G2B(Government to
Business),

ή

προς

τους

διάφορους

Δημόσιους

Οργανισμούς

με

τη

μορφή

G2G(Government to Government). (Gouscos, D. et al, 2000)
Τα εξωστρεφή Πληροφοριακά Συστήματα χωρίζονται με κριτήριο τις λειτουργίες
που προσφέρουν:
1) Συστήματα παροχής πληροφοριών.
Μέσω αυτών των συστημάτων οι πολίτες/επιχειρήσεις αντλούν πληροφορίες, μέσω
διαδικτυακών πυλών και κρατικών ιστοτόπων, οι οποίες σχετίζονται με διάφορες
συναλλαγές με τη Δημόσια Διοίκηση, πληροφορίες για κοινωνικά προγράμματα ή
υπηρεσίες, πληροφορίες για διαγωνισμούς κρατικών προμηθειών, διαγωνισμούς και
προκηρύξεις θέσεων εργασίας αλλά και πληροφορίες για τους διάφορους φορείς
Δημόσιας διοίκησης.
2) Πληροφοριακά Συστήματα πραγματοποίησης συναλλαγών.
Η ανάπτυξη του διαδικτύου αλλά ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου επηρέασε σε
μεγάλο βαθμό την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Έτσι στα πλαίσια της Ηλεκτρονικής
Δημόσιας Διοίκησης πραγματοποιούνται ηλεκτρονικές συναλλαγές μεταξύ Δημόσιας
Διοίκησης και πολιτών ή επιχειρήσεων με τη βοήθεια των εξωστρεφών Πληροφοριακών
Συστημάτων. Οι συναλλαγές μέσω internet ή άλλων ηλεκτρονικών καναλιών παρέχει
στους συναλλασσόμενους την ευελιξία να εξυπηρετούνται 24 ώρες το εικοσιτετράωρο.
Ο πολίτης ή η επιχείρηση εκτός από την επιλογή του χρόνου διεκπεραίωσης των
συναλλαγών επωφελείται και από τη μείωση του κόστους αλλά και από την καλύτερη
ποιότητα υπηρεσιών που προκύπτει σε σχέση με τον παραδοσιακό τρόπο εξυπηρέτησης
στο φυσικό χώρο των δημόσιων υπηρεσιών. Τέλος ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα
είναι η μείωση των φαινομένων διαφθοράς.
Χαρακτηριστικά παραδείγματα Πληροφοριακών Συστημάτων συναλλαγών είναι:


Η υποβολή φορολογικών δηλώσεων και δηλώσεων Φ.Π.Α στο σύστημα του
Υπουργείου Οικονομικών Taxis και TaxisNet.



Ηλεκτρονικές συναλλαγές με τους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
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Υποβολή δηλώσεων Α.Π.Δ(Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης) στο Ι.Κ.Α και
γενικότερα ηλεκτρονικές συναλλαγές με ασφαλιστικούς φορείς.



Ηλεκτρονική προσφορά και ζήτηση εργασίας.

Τα συστήματα αυτά παρέχουν στους ενδιαφερόμενους πληροφόρηση για τις
διαδικασίες αλλά και για το νομικό πλαίσιο των συναλλαγών. Επίσης το περιβάλλον των
φορέων δημόσιας διοίκησης μπορούν να έχουν όλες τις απαραίτητες φόρμες και αιτήσεις
που χρειάζονται αλλά και την ενημέρωση για τα στάδια των διαδικασιών μετά την
υποβολή των αιτήσεων ή/και δηλώσεων. Ο πολίτης ή η επιχείρηση μπορεί ανά πάσα
στιγμή να πάρει προσωπικά στοιχεία από τα Πληροφοριακά συστήματα συναλλαγών για
παράδειγμα πληροφορίες σχετικά με οφειλές προς το δημόσιο. Τέλος σύμφωνα πάντα με
τα πρωτόκολλα ασφάλειας που προβλέπουν τα ηλεκτρονικά συστήματα συναλλαγών
πραγματοποιούνται οι ηλεκτρονικές πληρωμές, συχνά μέσω των ηλεκτρονικών
υπηρεσιών των τραπεζών(e-banking).
3) Συστήματα συνεργασίας των διαφόρων Δημοσίων Οργανισμών
Εκτός από τα συστήματα που απευθύνονται στην εξυπηρέτηση πολιτών και
επιχειρήσεων, είναι και αυτά τα οποία δίνουν τη δυνατότητα Ηλεκτρονικής συνεργασίας
στους διάφορους δημόσιους φορείς σε μία χώρα ή και σε διαφορετικές. Τα συστήματα
συνεργασίας Δημόσιων Οργανισμών διακρίνονται: α) στα διοργανωτικά ΠΣ και β) στα
συστήματα υποστήριξης ομάδων συνεργασίας.
Με τη βοήθεια των διοργανωτικών Πληροφοριακών Συστημάτων οι διάφοροι
δημόσιοι οργανισμοί ανταλλάσουν πληροφορίες μεταξύ τους, είτε χρησιμοποιούν
πληροφορίες

αποθηκευμένες

σε

κοινές

βάσεις

δεδομένων.

Τα

διοργανωτικά

Πληροφοριακά Συστήματα μπορούν να είναι και υπερεθνικά καθώς κάποια από αυτά
δίνουν τη δυνατότητα σε ορισμένους δημόσιους οργανισμούς να αντλούν και να
παρέχουν πληροφορίες σε αντίστοιχους οργανισμός σε άλλα κράτη.
Η

δεύτερη κατηγορία

συστημάτων ηλεκτρονικής

συνεργασίας, αυτή

των

συστημάτων υποστήριξης ομάδων εργασίας (Groupware) υποστηρίζει τη συνεργασία
ομάδων εργασίας του ίδιου ή και διαφορετικών δημόσιων φορέων με τη μορφή:
I. Ανταλλαγής ηλεκτρονικών μηνυμάτων
II. Αποθήκευσης και άντλησης πληροφοριών σε/από κοινές βάσεις δεδομένων και
γενικότερα κοινούς χώρους αποθήκευσης
III. Τηλεδιασκέψεων με οπτικοακουστικά μέσα
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IV. Υποβολής ηλεκτρονικών φορμών με νέες προτάσεις, λύσεις και αιτήματα για
συγκεκριμένα θέματα
V. Ηλεκτρονικούς χώρους όπου τα μέλη των ομάδων εργασίας μπορούν να
συζητήσουν ή να θέσουν τα επιχειρήματά τους.
1.2.iii) Ανασταλτικοί παράγοντες
Οι ανασταλτικοί παράγοντες οι οποίοι μπορούν να εμποδίσουν τις διαδικασίες της
ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ή να τις περιορίσουν διακρίνονται σε επτά κατηγορίες οι
οποίες αναλύονται παρακάτω. Οι παράγοντες αυτοί είναι αντικείμενο μελέτης της
σχετικής βιβλιογραφίας και της έρευνας για την ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
επαυξημένης από μια ανάλυση της εμπειρίας και της γνώσης των σχεδιαστών των project
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης συμπεριλαμβανομένης μιας ανάδρασης (feedback) των
παραγόντων του κλάδου (Moon, M., J., 2002; Norris, F., D., Moon, M., J., 2005).
Οι ανασταλτικοί παράγοντες είναι οι εξής:
1. Δυσκολίες στην ηγεσία και διοικητικά προβλήματα.
Οι αργές και αναποτελεσματικές διαδικασίες στα πλαίσια της Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης μπορεί να είναι αποτέλεσμα έλλειψης επαρκούς ηγεσίας κατά τη
διάρκεια

της έναρξης των σταδίων της εφαρμογής, της προώθησης αλλά και της

συντήρησης . Η πρόοδος για μια πιο ευρεία εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
μπορεί να περιοριστεί από

αποτυχίες λόγω χαρακτηριστικών όπως έλλειψη ενός

στρατηγικού και ολοκληρωμένου οράματος και επαρκούς σχεδιασμού. Κάτι τέτοιο
μπορεί να εμποδίσει τον απώτερο σκοπό και το αποτέλεσμα μιας τέτοιας πρωτοβουλίας.
Συχνά υπάρχει έλλειψη πολιτικής προθυμίας για ηλεκτρονική Διακυβέρνηση από τον
πολιτικό κόσμο να αναλάβει ένα απαιτητικό project του οποίου η αποτυχία ή μια
αναποτελεσματική λειτουργία θα είχε ως αποτέλεσμα εκτός από οικονομικό ρίσκο και
ένα μεγάλο πολιτικό κόστος. Έχει παρατηρηθεί συχνά, ότι οι μηχανισμοί marketing των
νέων αλλά και των ήδη υπαρχόντων εφαρμογών ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι
ιδιαίτερα ανεπαρκείς στη προσέγγιση και στην παρακίνηση όχι μόνο των πολιτών αλλά
και των επιχειρήσεων ώστε να χρησιμοποιηθούν.
2. Οικονομικοί παράγοντες
Σημαντικοί οικονομικοί παράγοντες οι οποίοι εμποδίζουν την ανάπτυξη της
ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι το κόστος ανάπτυξης ή/και συντήρησης των
εφαρμογών, τα οποία συχνά ξεπερνούν τα επίπεδα του αρχικού προϋπολογισμού, αλλά
και η έλλειψη χρηματοδότησης (Akmam, I., 2004) για έρευνα και ανάπτυξη και για
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καινοτομία. Επίσης εμφανίζεται ακόμη μια δυσκολία στην προσπάθεια να μετρηθεί το
κόστος αλλά και τα οφέλη που προκύπτουν από την ηλεκτρονική Δημόσια Διοίκηση.
Έτσι οι ακατάλληλες αναλύσεις κόστους και μέτρησης του γενικού οφέλους συμβάλλουν
στην αποτυχία απελευθέρωσης της ροής επενδύσεων οι οποίες πρόκειται να
υποστηρίξουν μελλοντικές καινοτομίες για την ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Υπάρχει μια
ανισορροπία μεταξύ του κόστους ανάπτυξης και συντήρησης από τη μια και των
ουσιαστικών και απτών οφελών από την άλλη και ιδιαίτερα όταν πρόκειται για οφέλη
ποιοτικού χαρακτήρα. Η αποτυχία λοιπόν να αντισταθμιστούν τα οφέλη με το κόστος
οδηγεί σε οικονομικά κενά του project και συχνά οι διαδικασίες περιορίζονται ή και
διακόπτονται. Εκτός από το κόστος κατά την ανάπτυξη των πρωτοβουλιών υπάρχει και
το κόστος των κυβερνήσεων να προσαρμόσουν το νομοθετικό πλαίσιο που χρειάζεται για
να εφαρμοστεί η ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Συχνά τίθεται το θέμα της ελεύθερης ροής
των πληροφοριών καθώς και της προστασίας δεδομένων (Drogkaris et al., 2010).
3. Ψηφιακό χάσμα .
Οι ανισότητες σε δεξιότητες, η πρόσβαση σε ακατάλληλα συστήματα, ο φόβος για
την τεχνολογία, η έλλειψη δεξιοτήτων στη χρήση των ΤΠΕ συστημάτων καθώς και η
έλλειψη κατανόησης μπορούν να περιορίσουν και να εμποδίσουν την ηλεκτρονική
διακυβέρνηση (Mahaman, B., D. et al, 2005). Τα κοινωνικά και οικονομικά χάσματα
οριοθετούνται από τον πλούτο, την ηλικία, το γένος, την ανικανότητα, τη γλώσσα, τη
νοοτροπία, τη γεωγραφική περιοχή, το μέγεθος των επιχειρήσεων ακόμη και το
φύλο(Akmam, I., 2004). σε κάποιες περιοχές καθώς και άλλοι παράγοντες που μας
οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι υπηρεσίες της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης μπορούν να
χρησιμοποιηθούν από πολύ διαφορετικές ομάδες πολιτών, επιχειρήσεων ή και
οργανισμών. Είναι λοιπόν πολύ δύσκολο να δημιουργηθούν εφαρμογές ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης που να εξυπηρετούν τις διαφορετικότητες και τις ανάγκες όλων των
παραπάνω ομάδων. Επίσης υπάρχουν δυσκολίες και από τη μεριά των πολιτών να
αποκτήσουν πρόσβαση στα συστήματα ηλεκτρονικής δημόσιας διοίκησης είτε λόγω
γεωγραφικών περιορισμών είτε λόγω σωματικών-πνευματικών ικανοτήτων. Στην
κάλυψη του ψηφιακού χάσματος πρέπει να συμβάλλουν και οι πολίτες προσπαθώντας να
αυξήσουν τη συμμετοχή τους στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (Hahamis et al, 2005).
Ιδιαίτερα στη χώρα μας σε σχέση με άλλες χώρες είναι χαμηλά τα επίπεδα χρήσης του
διαδικτύου σε αρκετά σημαντικές ομάδες πληθυσμού. Επίσης πρέπει να αναφερθεί η
έλλειψη υποδομών που παρέχουν δωρεάν πρόσβαση ηλεκτρονικών υπολογιστών και
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διαδικτύου σε αντιστοιχία με το υψηλό κόστος απόκτησης των απαραίτητων
συστημάτων.
4. Φτωχός συντονισμός
Ένας ακόμη ανασταλτικός παράγοντας είναι η έλλειψη συντονισμού η οποία μπορεί
να εμποδίσει την εδραίωση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Η ηλεκτρονική
δημόσια διοίκηση έχει τη δυνατότητα να ξεπεράσει γεωγραφικά και διοικητικά όρια και
δικαιοδοσίες. Οι διαφορές στους νόμους και στους κανονισμούς της ίδιας χώρας ή και
διαφορετικών χωρών, οι ασυμφωνίες των διαφόρων δημόσιων οργανισμών στην
εφαρμογή

κοινών

συστημάτων

ολοκληρωμένων υπηρεσιών,

ηλεκτρονικής

διακυβέρνησης

και

παροχή

έλλειψη συνεργασίας σε ένα κεντρικό επίπεδο

συντονισμού και τέλος η έλλειψη συνεργασίας μεταξύ των χωρών μελών της ΕΕ είναι
παράγοντες οι οποίοι αναστέλλουν τη ροή των πληροφοριών και των υπηρεσιών προς
τους πολίτες/επιχειρήσεις.
5. Έλλειψη δεξιοτήτων, ευελιξίας στο χώρο εργασίας και στην οργάνωση.
Η διοίκηση των δημόσιων οργανισμών αλλά και το προσωπικό δεν έχουν τις
απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις για να ανταποκριθούν άμεσα στις νέες ανάγκες που
δημιουργεί η εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Ως εκ τούτου χρειάζονται
εκπαίδευση η οποία συχνά φαίνεται αναποτελεσματική ακόμη και όταν προσπαθεί να
υπακούσεις στους κανόνες καλής πρακτικής. Ακόμη και τα ανώτερα στελέχη των
υπηρεσιών αυτών δεν έχουν τις δεξιότητες που χρειάζονται για να οργανώσουν τις
αλλαγές στις νέες πρακτικές και στις διαδικασίες στην δημόσια διοίκηση. Η αντίσταση
στην καινοτομία από τη δημόσια διοίκηση και από το προσωπικό εμποδίζει τον
ανασχεδιασμό των οργανισμών και των υπηρεσιών που υποστηρίζονται από την
ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Μια τέτοιου είδους έλλειψη ευελιξίας θα δημιουργήσει
εμπόδια στη δημιουργία και παροχή παραγωγικών και αποτελεσματικών ηλεκτρονικών
υπηρεσιών οι οποίες πρέπει πάντα να εξυπηρετούν τις ανάγκες του πολίτη και των
επιχειρήσεων. Πολλές φορές η ακαμψία που χαρακτηρίζει την εργασιακή νομοθεσία
δυσχεραίνει επίσης τη διαδικασία αλλαγής των πρακτικών εργασίας του προσωπικού.
6. Έλλειψη εμπιστοσύνης, ασφάλεια δεδομένων.
Στους πολίτες υπάρχει η ανησυχία για έλεγχο της ιδιοτικότητάς τους και καταγραφή
πληροφοριών και προσωπικών δεδομένων ερήμην τους. Υπάρχει επίσης ο φόβος για
ενδεχόμενες απάτες on line καθώς και άλλων παράνομων και καταχρηστικών πράξεων οι
οποίες υπονομεύουν την εμπιστοσύνη στις εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
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Αυτό αποτελεί αντικίνητρο για ένα μεγάλο αριθμό των πολιτών να χρησιμοποιήσουν τις
εφαρμογές της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. υπάρχει επίσης ανασφάλεια όταν πρόκειται
για κωδικούς πρόσβασης και για διάδοση των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
και συνεπώς και διάδοση μηνυμάτων spam. Στα πλαίσια της ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης οι ανησυχίες εντείνονται ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου πρέπει να
δηλωθούν στις ηλεκτρονικές φόρμες των υπηρεσιών ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Το
πρόβλημα αυτό μπορεί να γίνει ακόμη πιο έντονο όταν υπάρχει μια γενική δυσπιστία
προς το πρόσωπο της κυβέρνησης συνοδευόμενης από την απροθυμία των δημοσίων
αρχών για διαφάνεια και προβολή πληροφοριών για τις πράξεις τους.
Οι δημιουργοί και οι συντονιστές των
διακυβέρνησης θα πρέπει

πρωτοβουλιών της ηλεκτρονικής

να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή και προτεραιότητα στην

εφαρμογή και προώθηση αποτελεσματικής ασφάλειας. Ευτυχώς η εμπειρία στο
διαδίκτυο και κατ’ επέκταση στο ηλεκτρονικό εμπόριο αυξάνεται στον ιδιωτικό τομέα,
γεγονός που βοηθά στην εδραίωση της εμπιστοσύνης προς τη χρήση των συστημάτων
ΤΠΕ.
7. Φτωχός τεχνικός σχεδιασμός.
Οι αποτυχίες στο σχεδιασμό, όπως ασυμβατότητες μεταξύ των συστημάτων ΤΠΕ
μπλοκάρουν τη ροή των πληροφοριών και της επικοινωνίας. Τα συστήματα υπηρεσιών
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης συχνά αποτυγχάνουν ή αποδίδουν αναποτελεσματικά λόγω
ανεπαρκούς σχεδιασμού. Οι ασυμβατότητες στο hardware, στο software ή στις υποδομές
του διαδικτύου μέσα αλλά και μεταξύ των δημοσίων οργανισμών είναι αρκετά κοινές και
ιδιαίτερα μεταξύ των νέων συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και των ήδη
υπαρχόντων. Παρ’ όλα αυτά υπάρχουν και αποτυχίες στη διεπαφή του χρήστη των
συστημάτων, πράγμα το οποίο μπορεί να εμποδίσει τους οργανισμούς να έρθουν σε
επαφή με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Αυτά τα λειτουργικά προβλήματα μπορούν
να σαμποτάρουν και τις πιο πετυχημένες υπηρεσίες και να αποθαρρύνουν αυτούς που
προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που παρέχει η ηλεκτρονική δημόσια
διοίκηση. Συχνά τα συστήματα αυτά είναι ιδιαίτερα δύσκολα στη χρήση, τόσο για τους
υπαλλήλους όσο και για τους τελικούς αποδέκτες των υπηρεσιών. Τέλος μεγάλο εμπόδιο
που προέρχεται από τον σχεδιασμό αποτελεί η απουσία καθιερωμένων τακτικών στις
χώρες της ΕΕ για την ηλεκτρονική ταυτότητα.
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1.3. Βασικοί λόγοι ανάπτυξης της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Οι

στρατηγικοί

πολιτικοί

στόχοι

της

ηλεκτρονικής

διακυβέρνησης

συμπεριλαμβάνουν την κοινωνική συνοχή, τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής και της
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων καθώς και τη διοικητική σύγκλιση δηλαδή την
αποδοτικότητα σχετικά με το κόστος των υπηρεσιών.
Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες είναι απαραίτητες για διάφορους λόγους, οι
σημαντικότεροι εκ των οποίων είναι οι παρακάτω (Gouscos, D., 2001):
 Η δημόσια διοίκηση παίζει σημαντικό ρόλο στις σύγχρονες οικονομικές και
πολιτικές σχέσεις.
 Η γραφειοκρατική πολυπλοκότητα τείνει να αυξάνεται με εντονότατους
ρυθμούς
 Ο χρόνος για τους πολίτες αλλά και για τις επιχειρήσεις είναι πολύτιμος
 Το κοινωνικό σύνολο έχει ανάγκη από υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.

1.4. Οφέλη από την εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Η εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης προκάλεσε και προσδοκάται να
προκαλέσει ακόμα μεγαλύτερες βελτιώσεις στη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης.
Εκτός από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα ωφελήθηκαν όπως ήταν και ο αρχικός στόχος
της πρωτοβουλίας αυτής, οι πολίτες αλλά και οι επιχειρήσεις. Έτσι, γενικά στα
προσδοκώμενα οφέλη που παρέχει η ηλεκτρονική δημόσια διοίκηση είναι τα εξής
(Heeks, R., 2001; Γιαμπουράς, Γ., Μ., 2006; Mahaman, B., D. et al., 2005; Torres et al.,
2005):
1) Μείωση του κόστους των δημοσίων υπηρεσιών.
2) Βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.
3) Η αναδιοργάνωση και ο εξορθολογισμός των διεργασιών της δημόσιας
διοίκησης.
4) Αύξηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των δημόσιων
υπηρεσιών.
5) Η ελάττωση της άμεσης επαφής των πολιτών με τις δημόσιες υπηρεσίες.
6) Μείωση του χρόνου διεκπεραίωσης των διαδικασιών και επέκταση της
διαθεσιμότητας των δημόσιων υπηρεσιών(24 ώρες χωρίς τοπικούς περιορισμούς.
7) Η προώθηση της δημοκρατίας και η ελάττωση της διαφθοράς
8) Συμμετοχή του κοινωνικού συνόλου στην διαμόρφωση των δημόσιων πολιτικών.
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9) Η δυνατότητα ελέγχου και απόδοσης ευθυνών στη δημόσια διοίκηση.
Από την εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης επωφελούνται και κάποιες
αδύναμες κοινωνικές ομάδες όπως για παράδειγμα άτομα με αναπηρίες αλλά και άτομα
κατώτερου μορφωτικού επιπέδου καθώς οι διαδικασίες μέσα από προσυμπληρωμένες
φόρμες γίνονται ακόμη πιο εύκολες.
Τα παραπάνω οφέλη μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ανάλογα με τον αποδέκτη:
1.4.i) Τα οφέλη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για το Δημόσιο τομέα.
Η εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης έχει ως κύριο στόχο την αύξηση της
αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας στο δημόσιο τομέα αλλά και τη μείωση
του κόστους λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών το οποίο προκύπτει εκτός των άλλων
και

από

την

εξοικονόμηση

χρόνου

διεκπεραίωσης

των

διαδικασιών

ανά

υπάλληλο(Akmam, I., 2004). Το κόστος από τις υπηρεσίες που βαραίνει το Δημόσιο
τομέα αναμένεται να μειωθεί σημαντικά καθώς είναι χαρακτηριστικό το χαμηλό κόστος
ανά συναλλαγή μέσω internet σε σχέση με τις παραδοσιακές συναλλαγές που γινόταν
στις δημόσιες υπηρεσίες ή και μέσω τηλεφώνου.
Μέσα από τη χρήση κοινών πηγών άντλησης πληροφοριών οι φορείς δημόσιας
διοίκησης πετυχαίνουν την αύξηση της αποδοτικότητας των πληροφοριακών πόρων
καθώς η εύρεση των πληροφοριών αλλά και η επεξεργασία τους γίνεται πολύ πιο εύκολη
και γρήγορη.
1.4.ii) Τα οφέλη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για τον πολίτη
Το σημαντικότερο πλεονέκτημα για τους πολίτες από την εφαρμογή της
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι η βελτίωση στην ποιότητα των παρεχόμενων
ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Πιο συγκεκριμένα, τα οφέλη που παρέχονται στον πολίτη
είναι:


Πρόσβαση στις υπηρεσίες 24 ώρες τη μέρα, 7 ημέρες τη βδομάδα (Torres et al.,
2005; Gouscos, D.2001).



Μείωση του χρόνου συναλλαγής με τη χρήση των προσυμπληρωμένων
ηλεκτρονικών φορμών, καθώς και του χρόνου που πρέπει να διαθέσουν για να
διεκπεραιώσουν τις υποθέσεις τους .



Μείωση του κόστους συναλλαγής καθώς δεν είναι απαραίτητη πια η παρουσία
τους στο φυσικό χώρο των υπηρεσιών.



Γρηγορότερη εξυπηρέτηση και απάντηση για την ολοκλήρωση των υποθέσεών
τους.
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Καλύτερη και πιο πλήρης παροχή υπηρεσιών με βάση ποιοτικά κριτήρια.



Άμεσος έλεγχος από τον ίδιο τον πολίτη της διαδικασίας των συναλλαγών



Τέλος οι πολίτες εξοικονομούν χρόνο αφού δεν χρειάζεται να παρέχουν τις ίδιες
πληροφορίες σε κάθε δημόσιο οργανισμό ξεχωριστά, αφού υπάρχουν κοινές
βάσεις δεδομένων από τις οποίες ο κάθε οργανισμός αντλεί τις πληροφορίες που
απαιτούνται.

1.4.iii) Τα οφέλη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για τις επιχειρήσεις.
Όπως οι πολίτες έτσι και οι επιχειρήσεις επωφελούνται από την παροχή
ηλεκτρονικών υπηρεσιών και ειδικότερα η εξοικονόμηση χρόνου και μείωση του
κόστους. Οι επιχειρήσεις σε σχέση με τους πολίτες έχουν να διεκπεραιώσουν πολύ
περισσότερες συναλλαγές με το δημόσιο όπως εγγραφές σε διάφορους δημόσιους
φορείς (έναρξη και λήξη εργασιών, επέκταση ή αλλαγή δραστηριοτήτων, εγγραφή σε
επιμελητήρια κ.α), λήψη διαφόρων αδειών και πιστοποιήσεων από τους δημόσιους
φορείς, υποβολή δηλώσεων (ΦΠΑ, ΑΠΔ κ.α) αλλά και πληρωμές. Επομένως για τις
επιχειρήσεις, η εξοικονόμηση του χρόνου συναλλαγών με τις δημόσιες υπηρεσίες,
του χρόνου ολοκλήρωσης των διαδικασιών αλλά και του χρόνου αναμονής
μεταφράζεται σε μείωση του λειτουργικού τους κόστους το οποίο είναι πολύ
σημαντικό για τη βιωσιμότητά τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
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2.1. Εισαγωγή
Στις 23 και 24 Μαρτίου του 2000 συνήλθε στη Λισαβόνα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
όπου και όρισε γα την Ευρωπαϊκή Ένωση ένα στρατηγικό στόχο: να καταστεί η πλέον
ανταγωνιστική και πρωτοποριακή οικονομία στον κόσμο (Hahamis et al, 2005).
Απαραίτητη προϋπόθεση γι’ αυτό ήταν η εκμετάλλευση των ευκαιριών της νέας
οικονομίας και των νέων τεχνολογιών και του διαδικτύου.
Το σχέδιο δράσης που εκπονήθηκε για την «Ηλεκτρονική Ευρώπη» ήταν ένας
συνδυασμός των πρωτοβουλιών των κρατών μελλών και της πρωτοβουλίας e-Europe η
οποία δρομολογήθηκε από την Ευρωπαϊκή επιτροπή το Δεκέμβριο του 1999 με τίτλο
«Ηλεκτρονική Ευρώπη-Η Κοινωνία της πληροφορίας για όλους» (Κοκκίνου, Α. et al.
n.d.). Η πρωτοβουλία αυτή είχε ως στόχο την απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της
Ευρώπης. Η επιτροπή τον Ιανουάριο του 2000 παρουσίασε και την ανακοίνωση για τις
«στρατηγικές για τη δημιουργία θέσεων εργασίας στην κοινωνία της πληροφορίας. Στα
πλαίσια της χάραξης της Οικονομικής Πολιτικής τονίζεται η ανάγκη για μεγαλύτερο
ανταγωνισμό στην πώληση προϊόντων για να ενισχυθεί η καινοτομία.

2.2. Η Στρατηγική της Λισαβόνας
Όπως προαναφέρθηκε η Στρατηγική της Λισαβόνας υιοθετήθηκε το Μάρτιο του
2000

από

την

Ευρωπαϊκή

Επιτροπή

με

κατεύθυνση

την

ενθάρρυνση

της

επιχειρηματικότητας, της έρευνας και της καινοτομίας. Βασικός στόχος της στρατηγικής
αυτής είναι η αύξηση των θέσεων εργασίας και η εξάλειψη κάθε είδους κοινωνικού
αποκλεισμού

(Zissis et

al,

2008).

Η

στρατηγική

της

Λισαβόνας

θέτοντας

μακροπρόθεσμους στόχους αποσκοπεί στην βιώσιμη ανάπτυξη της ευρωπαϊκής
οικονομίας (Stamoulis, D., et al, 2001).
Από τους δέκα κατευθυντήριους παράγοντες που διατυπώθηκαν στη Στρατηγική της
Λισαβόνας αναφέρονται οι παράγοντες που αφορούν στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
(Millard, J., 2003):
I. Φθηνή πρόσβαση από όλους τους πολίτες σε πληροφορίες και υπηρεσίες
μέσω διαδικτύου η οποία περιλαμβάνει την εισαγωγή των εφαρμογών του
διαδικτύου σε όλα τα σχολεία και στις δημόσιες υπηρεσίες, την προσαρμογή
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του νομοθετικού πλαισίου για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών και των
τηλεπικοινωνιών αλλά και τη μείωση του κόστους διαδικτύου
II. Κατάρτιση των εκπαιδευτικών, των δημοσίων υπαλλήλων αλλά και όλων των
πολιτών έτσι ώστε να ανταπεξέλθουν στις νέες προκλήσεις που θα
προκύψουν στην κοινωνία των γνώσεων.
III. Μεταρρυθμίσεις στην κοινωνική πολιτική οι οποίες θα προωθούν την ισότητα
των φύλλων, επαρκή αμοιβή της εργασίας για όλους, της βελτίωση των
υπηρεσιών υγείας και την εξάλειψη κάθε είδους κοινωνικού αποκλεισμού.
IV. Κοινωνική συνοχή και εξάλειψη των κοινωνικών αποκλεισμών δίνοντας
έμφαση

σε

συγκεκριμένες

ευαίσθητες

κοινωνικές

ομάδες

(παιδιά,

ηλικιωμένους, άτομα με ειδικές ανάγκες) (Hahamis et al, 2005). Επίσης
καταπολέμηση των φαινομένων φτώχειας και της ανεργίας.

2.3. Η πρωτοβουλία e-Europe.
Η πρωτοβουλία e-Europe ξεκίνησε το Δεκέμβριο του 1999 για να προωθηθεί η
ανάπτυξη του διαδικτύου και της νέας οικονομίας στην Ευρώπη αλλά και να δώσει τη
δυνατότητα σε όλους τους πολίτες να συμμετέχουν στην κοινωνία των Πληροφοριών.
Σύμφωνα με την πρωτοβουλία e-Europe, το διαδίκτυο θα πρέπει να χρησιμοποιείται από
τους ευρωπαίους, ειδικά τα άτομα με αναπηρίες, σε καθημερινές δραστηριότητες όπως
στο σχολείο, στις δημόσιες υπηρεσίες, στην υγεία, στο εμπόριο, στον πολιτισμό αλλά
και στη διασκέδαση, έτσι ώστε οι νέες τεχνολογίες να συμβάλλουν στη βελτίωση της
ποιότητας ζωής.
Με την εφαρμογή της πρωτοβουλίας e-Europe οι ηγέτες της Ευρώπης προσπάθησαν
να πετύχουν κοινωνικοοικονομική πρόοδο σε συνδυασμό με την αύξηση των θέσεων
εργασίας. Στόχος της e-Europe είναι η πρόσβαση όλων των πολιτών, των επιχειρήσεων,
των σχολείων, των οργανισμών στο διαδίκτυο και η άντληση από αυτό πληροφοριών
νομικού και διοικητικού χαρακτήρα, πολιτιστικών πληροφοριών, περιβαλλοντικών
πληροφοριών και δεδομένων για τις συνθήκες κίνησης και κυκλοφοριακής συμφόρησης
σε πραγματικό χρόνο. Η πρόσβαση στο διαδίκτυο αποτελεί πλέον δικαίωμα που
κυβερνήσεις καλούνται να εξυπηρετήσουν.
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Η επίτευξη των στόχων της πρωτοβουλίας e-Europe σημαίνει για την Ευρώπη
αύξηση του επιπέδου απασχόλησης καθώς και τόνωσης της ανταγωνιστικότητας της
οικονομίας.
Μετά το 1999 εγκρίθηκαν επίσης τα σχέδια δράσης e-Europe 2002 και e-Europe
2005 σαν συνέχιση και επέκταση των στόχων της πρωτοβουλίας e-Europe.

2.4. Σχέδιο δράσης e-Europe 2002.
Στις 19 και 20 Ιουνίου 2000 στη σύνοδο κορυφής που πραγματοποιήθηκε στη Feira
εγκρίθηκε το σχέδιο δράσης «e-Europe 2002, Κοινωνία Πληροφοριών για όλους»
(Curtin, G., G. et al., 2003; Millard, J., 2003). Με την εφαρμογή του σχεδίου δράσης eEurope 2002 επιδιώκεται μια προσπάθεια αλλαγής του δημοσίου τομέα και
συγκεκριμένα στόχοι όπως (Κοκκίνου, Α. et al., n.d.;Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2001):
 Βελτίωση της αποδοτικότητας του δημόσιου τομέα
 Ελαχιστοποίηση του κόστους
 Εξάλειψη των φαινομένων διαφθοράς
 Βελτίωση των διοικητικών διαδικασιών προς όφελος του πολίτη και των
επιχειρήσεων
Σκοπός του παρόντος σχεδίου δράσης είναι να διασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων
που όρισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβόνας, μέσω του καθορισμού των
απαραίτητων μέτρων.
Μέσα από την πρωτοβουλία e-Europe θα επιτευχθεί το πέρασμα στην κοινωνία της
Πληροφορίας αφού επιτευχθεί πρώτα ο κυριότερος στόχος της, που είναι η επέκταση της
δικτυακής δραστηριότητας στην Ευρώπη. Το σχέδιο δράσης e-Europe 2002 καθορίζει τα
απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε να επιτευχθούν μέχρι το τέλος του 2002 οι τρεις βασικοί
στόχοι (Hahamis et al, 2005):
1. Ένα φθηνότερο, γρηγορότερο και ασφαλέστερο internet
2. Επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό και δεξιότητες
3. Kίνητρα για τη χρήση του internet
Στόχος 1: Φθηνότερο, γρηγορότερο και ασφαλές διαδίκτυο
α) Φθηνότερη και ταχύτερη πρόσβαση στο διαδίκτυο.
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Το συμβούλιο της Λισσαβόνας ζήτησε (Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
2000):
 την ολοκλήρωση «το συντομότερο δυνατό εντός του 2001» των εργασιών σχετικά
με τις νομοθετικές προτάσεις μετά την επανεξέταση του κανονιστικού πλαισίου για
τις τηλεπικοινωνίες
 τόνωση του ανταγωνισμού στα τοπικά δίκτυα πρόσβασης ως το τέλος του 2000 κα
χωριστή χρέωση για τον τοπικό βρόχο
 έγκαιρα και αποτελεσματική ανταπόκριση στις απαιτήσεις όσον αφορά τις
συχνότητες των μελλοντικών συστημάτων κινητών επικοινωνιών
 διάθεση φτηνών και υψηλής ταχύτητας δικτύων για πρόσβαση στο διαδίκτυο
 πλήρως ολοκληρωμένες και ελευθερωμένες αγορές τηλεπικοινωνιών ως το τέλος
του 2001.
Μετά την απελευθέρωση της αγοράς των τηλεπικοινωνιών την 1 η Ιανουαρίου του
1998 παρατηρήθηκε σημαντική μείωση των τιμών των υπεραστικών και διεθνών
κλήσεων, ενώ οι τιμές στα τοπικά δίκτυα μειώθηκαν κατά πολύ λιγότερο αφού ο
ανταγωνισμός ήταν σαφώς μικρότερος. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβόνας
επέδειξε ισχυρή πολιτική βούληση για τη διασφάλιση της μείωσης του κόστους
τηλεπικοινωνιών ώστε να γίνει δυνατή η γρηγορότερη διάδοση της πολυμεσικής και
υψηλής ταχύτητας στο διαδίκτυο. Έτσι λοιπόν θα πρέπει μέχρι το 2001 να θεσπιστεί ένα
φιλοανταγωνιστικό πλαίσιο για τη μείωση των τιμολογίων των τηλεπικοινωνιών.
Η χρήση της κινητής επικοινωνίας στην Ευρώπη κατείχε ηγετική θέση γεγονός που
βοήθησε στη διάδοση της κινητής πρόσβασης στο διαδίκτυο η οποία χαρακτηρίζεται
από υψηλές ταχύτητες. Η αύξηση του ανταγωνισμού στον κλάδο τηλεπικοινωνιών θα
συμβάλλει στην πρόσβαση του διαδικτύου υψηλών ταχυτήτων με χαμηλές τιμές.
Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τέθηκε το θέμα της πρόσβασης στο διαδίκτυο σε περιοχές
απομακρυσμένες και λιγότερο αναπτυγμένες. Οι πολίτες αυτών των περιοχών έχουν
δικαίωμα εξίσου στη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Αποτελεί λοιπόν προτεραιότητα για
την Ευρωπαϊκή Ένωση η εξασφάλιση ότι οι λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές θα έχουν τη
δυνατότητα συμμετοχής επί ίσοις όροις στη κοινωνία των πληροφοριών. Για να γίνει
αυτό ακόμη και αν οι ιδιωτικές επενδύσεις δεν ευδοκιμήσουν, θα πραγματοποιηθούν
δημόσιες επενδύσεις για να καλύψουν αυτές τις περιοχές.
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β) Ταχύτερο Διαδίκτυο για φοιτητές και ερευνητές.
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισαβόνας ζήτησε:
 Τη δημιουργία έως το τέλος του 2001, διευρωπαϊκού δικτύου μεγάλης ταχύτητας για
ηλεκτρονική επιστημονική επικοινωνία το οποίο θα συνδέει ερευνητικά ιδρύματα
και πανεπιστήμια καθώς και επιστημονικές βιβλιοθήκες, επιστημονικά κέντρα και
σταδιακά σχολεία.
Οι υψηλές ταχύτητες στα δίκτυα των πανεπιστημίων και των ερευνητικών κέντρων
του δημόσιου αλλά και του ιδιωτικού τομέα θα δώσουν τεράστιο όφελος για την
ερευνητική και επιστημονική κοινότητα. Η έρευνα θα βοηθήσει και τις επιχειρήσεις να
αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους.
γ) Ασφαλή δίκτυα και έξυπνες κάρτες.
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έκρινε ότι:
 Η εμπιστοσύνη των καταναλωτών είναι παράγοντας καίριας σημασίας
Απαραίτητη προϋπόθεση για την καθιέρωση του ηλεκτρονικό εμπορίου είναι η
εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην ασφάλεια των δικτύων αλλά και των συναλλαγών.
Οι ηλεκτρονικές πληρωμές μπορούν να γίνονται πολύ εύκολα από τις έξυπνες κάρτες. Οι
κάρτες αυτές οι οποίες είναι απλές κάρτες εξασφαλίζουν επίσης στον καταναλωτή
πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, πρόσβαση σε κινητό internet, δημόσιες συγκοινωνίες,
συνδρομητική τηλεόραση και άλλες εφαρμογές.
Στόχος 2: Επένδυση σε άτομα και δεξιότητες (Curtin, G., G. et al, 2003)
α) Η ευρωπαϊκή νεολαία στην ψηφιακή εποχή.
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισαβόνας ζήτησε:
 Κάθε πολίτης να διαθέτει τις δεξιότητες που απαιτούνται για τη ζωή και την
εργασία στη νέα κοινωνία των πληροφοριών.
 Τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι όλα τα σχολεία της Ένωσης θα έχουν
πρόσβαση στο διαδίκτυο και σε πολυμέσα έως το τέλος του 2001
 Τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι όλο το απαιτούμενο διδακτικό προσωπικό θα
είναι εξοικειωμένο με τη χρήση του διαδικτύου και των πολυμέσων έως το τέλος
του 2001
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 Τα σχολεία να συνδεθούν σταδιακά με το υπερταχύ διευρωπαϊκό δίκτυο
ηλεκτρονικών επιστημονικών επικοινωνιών που θα δημιουργηθεί έως το τέλος του
2001
 Τα ευρωπαϊκά συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης να προσαρμοστούν στην
κοινωνία της γνώσης.
Προκειμένου να γίνει το πέρασμα στη νέα κοινωνία της πληροφορίας θα πρέπει οι
πολίτες να είναι καταρτισμένοι επαρκώς έτσι ώστε να είναι έτοιμοι να εκμεταλλευτούν
τις ευκαιρίες που τους δίνονται από τις νέες τεχνολογίες και το διαδίκτυο. Απώτερος
σκοπός είναι η οικονομική αλλά και η κοινωνική πρόοδος στη νέα ψηφιακή εποχή. Για
να είναι αποτελεσματική η εκπαίδευση των νέων θα πρέπει στα σχολεία απ’ όπου ξεκινά
αυτή η προσπάθεια να είναι επαρκής ο αριθμός των Η/Υ, να υπάρχει γρήγορη σύνδεση, ο
εξοπλισμός αλλά και το λογισμικό να είναι διαθέσιμο ανάλογα με τις ανάγκες. Τέλος
πολύ σημαντικό είναι τα εκπαιδευτικά προγράμματα να υλοποιούνται από πλήρως
καταρτισμένο διδακτικό προσωπικό.
β) Η εργασία στην οικονομία της γνώσης
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβόνας συμπέρανε ότι:
 Υπάρχει διευρυνόμενη έλλειψη δεξιοτήτων, ειδικά στην τεχνολογία των
πληροφοριών που ολοένα και περισσότερες θέσεις εργασίας παραμένουν κενές.
 Τα ευρωπαϊκά συστήματα κατάρτισης πρέπει να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις
της

κοινωνίας

της

προσαρμοσμένων

σε

γνώσης

για

συγκεκριμένες

την

προσφορά

ομάδες

ευκαιριών

στόχους

καθώς

κατάρτισης,
και

στους

απασχολούμενους των οποίων οι δεξιότητες κινδυνεύουν να αχρηστευτούν λόγω
της ταχείας αλλαγής.
 Πρέπει να αποδοθεί μεγαλύτερη προτεραιότητα στη δια βίου μάθηση, ως βασικό
στοιχείο του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου
 Ανάγκη για ουσιαστική αύξηση των κατά κεφαλήν επενδύσεων σε ανθρώπινο
δυναμικό
 Ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο πρέπει να καθορίζει με αποκεντρωμένες διαδικασίες
πιστοποίησης τις νέες βασικές δεξιότητες που πρέπει να παρέχει η δια βίου μάθηση
και πρέπει να θεσπιστεί ευρωπαϊκό δίπλωμα βασικών δεξιοτήτων στις τεχνολογίες
πληροφοριών(ΤΟ).
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 Ανάγκη προσαρμοστικότητας χάρη στην ευέλικτη διαχείριση του χρόνου εργασίας
και .. με τη διευκόλυνση του συμβιβασμού της επαγγελματικής με την οικογενειακή
ζωή.
Για να επιτευχθεί η πλήρης απασχόληση θα πρέπει να γίνουν ριζικές αλλαγές στην
οικονομία αλλά και στις δεξιότητες των πολιτών.
Οι αλλαγές αυτές πρέπει να αρχίσουν από την εκπαίδευση και την κατάρτιση των
πολιτών που δεν εργάζονται αλλά και αυτών που ήδη εργάζονται. Πρέπει επίσης να
αυξηθεί το ποσοστό απασχόλησης και ιδιαίτερα στις γυναίκες και στους εργαζόμενους
μεγαλύτερης ηλικίας. Θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η προσπάθεια για περισσότερο ευέλικτη
εργασία (π.χ. τηλεργασία) και για πιο ευέλικτα ωράρια ώστε να καταστεί η εργασία πιο
ελκυστική και προσιτή. Ευελιξία (κινητό ωράριο και μεταβλητό τόπο εργασίας) επίσης
πρέπει να καθιερωθεί και στην οργάνωση της εργασίας προς όφελος των εργαζομένων
αλλά και των εργοδοτών.
γ) Συμμετοχή για όλους στην οικονομία της γνώσης.
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναγνώρισε:
 Ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα άτομα με ειδικές ανάγκες και στην
καταπολέμηση του «πληροφοριακού αποκλεισμού».
Στην προσπάθεια εξάλειψης των φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού για κάποιες
ομάδες πολιτών, οι ηγέτες της Ευρώπης αποφάσισαν πως όλοι οι πολίτες θα πρέπει να
έχουν πρόσβαση σε ιστοθέσεις με τη χρήση του διαδικτύου. Μάλιστα για τα άτομα με
ειδικές ανάγκες η πρόσβαση αυτή στις πληροφορίες θα γίνει με τη χρήση υποβοηθητικών
τεχνολογιών.
Στόχος 3: Τόνωση της χρήσης του διαδικτύου
α) Επιτάχυνση του ηλεκτρονικού εμπορίου
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβόνας συμπέρανε ότι:
 Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να θεσπίσουν το
σύνολο της εκκρεμούσας νομοθεσίας σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο έως
το τέλος του 2000 ενώ τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιταχύνουν την
μεταφορά τους στην εθνική νομοθεσία, που θα πρέπει να ολοκληρωθεί ως το
2001.
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 Η Επιτροπή και το Συμβούλιο θα πρέπει να εξετάσουν τον τρόπο με τον οποίο
θα αυξηθεί η εμπιστοσύνη του καταναλωτή στο ηλεκτρονικό εμπόριο, ιδίως
μέσω εναλλακτικών συστημάτων επίλυσης διαφορών
 Η Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι
έως το 2003 θα καταστεί δυνατή η διενέργεια των κοινοτικών και των
κρατικών προμηθειών επιγραμμικά (σε απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση)
 Η ταχύτητα των τεχνολογικών μεταβολών ενδέχεται να απαιτήσει στο μέλλον
νέες και πιο ευέλικτες απαιτήσεις.
Για την υλοποίηση αλλά και για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, το οποίο
είναι ζωτικής σημασίας για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και κυρίως για τις μικρομεσαίες,
έπρεπε πρώτα να μετασχηματιστεί το νομοθετικό πλαίσιο σε κοινοτικό επίπεδο. Για να
γίνει αυτό πρέπει πρώτα να υπάρχει σε κάθε εσωτερική αγορά ένα αξιόπιστο νομοθετικό
πλαίσιο το οποίο θα έχει τη δυνατότητα να:
1. παρέχει ασφάλεια νομικού χαρακτήρα
2. διευκολύνει τις διασυνοριακές συναλλαγές
3. παρέχει ασφάλεια στους καταναλωτές
4. συμβάλλει στην ενίσχυση της καινοτομίας.
Οι δημόσιες διοικήσεις θα παίξουν επίσης σημαντικό ρόλο στις νέες ανάγκες της
ψηφιακής οικονομίας.
β) Επιγραμμικό κράτος: ηλεκτρονική πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβόνας ζήτησε στα συμπεράσματά του:
 οι δημόσιες διοικήσεις να καταβάλλουν προσπάθεια σε όλα τα επίπεδά τους για
εκμετάλλευση των νέων τεχνολογιών, για τη μεγαλύτερη δυνατή πρόσβαση στις
πληροφορίες
 τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ως το 2003 γενικευμένη ηλεκτρονική πρόσβαση
στις σημαντικότερες βασικές δημόσιες υπηρεσίες.
Από την απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση με τους δημόσιους φορείς επωφελούνται
όλοι οι πολίτες. Επιπλέον η πρόσβαση σε πληροφορίες του δημόσιου τομέα προκάλεσε
και αύξηση στα επίπεδα χρήσης του διαδικτύου. Το διαδίκτυο είναι πλέον πιο
απαραίτητο για τους πολίτες προκειμένου να διεκπεραιώσουν τις υποθέσεις τους με το
δημόσιο. Από την πλευρά των δημόσιων οργανισμών απαιτείται η γρήγορη προσαρμογή
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στις νέες μεθόδους εργασίας αλλά αλλαγή σε ορισμένες εσωτερικές διαδικασίες οι οποίες
πρέπει πια να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες.
γ) υγειονομική περίθαλψη σε απευθείας σύνδεση
Tο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβόνας επεσήμανε ότι οι δημόσιες διοικήσεις
πρέπει να καταβάλλουν ουσιαστικές προσπάθειες σε όλα τα επίπεδα ώστε να αξιοποιήσουν
τις νέες τεχνολογίες προκειμένου να είναι όσο το δυνατό πιο εύκολη η πρόσβαση στις
πληροφορίες.
Οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες παρουσιάζουν φαινόμενα γήρανσης του
πληθυσμού. Έτσι οι κυβερνήσεις αφ’ ενός πρέπει να αντιμετωπίσουν το υψηλό κόστος
περίθαλψης και αφ’ ετέρου να βελτιώσουν την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας αλλά και
να ενισχύσουν την προσβασιμότητα στις υπηρεσίες αυτές.

Κύριος στόχος της

συγκεκριμένης δράσης είναι η ανάπτυξη υποδομής εύχρηστων, επικυρωμένων και
διαλειτουργικών συστημάτων για υγειονομική εκπαίδευση και πρόληψη ασθενειών και
ιατρική περίθαλψη. Σημαντική είναι η συμβολή των εφαρμογών τηλεματικής στις
υπηρεσίες υγείας. Βασικό ρόλο παίζει και η γρήγορη πρόσβαση του ιατρικού
προσωπικού σε πληροφορίες για τη δημόσια υγεία και αντιμετώπιση των περιστατικών.
δ) Ευρωπαϊκό ψηφιακό περιεχόμενα για παγκόσμια δίκτυα
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισαβόνας διαπίστωσε ότι:
 Οι βιομηχανίες περιεχομένου δημιουργούν προστιθέμενη αξία με την
αξιοποίηση και δικτύωση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής ποικιλομορφίας
 Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίσουν τη διάθεση
περιεχομένου για δίκτυα υψηλών ταχυτήτων.
Στην Ευρώπη παρατηρείται πως οι βιομηχανίες ψηφιακού περιεχομένου είναι ένας
κλάδος που έχει πολλές προοπτικές και αναπτύσσεται με γρήγορους ρυθμούς. Η πλούσια
πολιτιστική κληρονομιά των ευρωπαϊκών χωρών αλλά και η γλωσσική ποικιλομορφία
είναι πολύ σημαντικοί παράγοντες που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη του κλάδου
αυτού. Ωστόσο οι βιομηχανίες περιεχομένου έχουν να αντιμετωπίσουν τις παρακάτω
προκλήσεις:
I. Την εδραίωση νέων τεχνολογιών με τη χρήση των οποίων θα γίνει το
περιεχόμενο
II. Την ψηφιοποίηση των πληροφοριών
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III. Την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών
IV. Την διαρκή προσβασιμότητα
V. Την άρτια συνεργασία με τια εκπαιδευτικές κοινότητες και τα ιδρύματα.
ε) Ευφυή συστήματα μεταφορών
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε:
 Την επιτάχυνση της ελευθέρωσης των μεταφορών με σκοπό την επίτευξη πλήρως
λειτουργικής εσωτερικής αγοράς
 Την προώθηση το ταχύτερο δυνατό, εκ μέρους της Επιτροπής, των προτάσεών της
αναφορικά με τη χρήση και διαχείριση του εναερίου χώρου.
Σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες και ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα οι μεταφορές
ολοένα και δυσκολεύουν λόγω αύξησης των οχημάτων και αύξησης της κινητικότητας.
Τα προβλήματα τα οποία χρήσουν άμεσης αντιμετώπισης είναι η κυκλοφοριακή
συμφόρηση, η ασφάλεια των μεταφορών και η έλλειψη νέων υπηρεσιών:
1. Η Συμφόρηση. Τόσο στην εναέρια κυκλοφορία όσο και στην οδική τα
προβλήματα είναι ιδιαίτερα έντονα στην Ευρώπη. Αυτό οφείλεται κυρίως
στα συστήματα ελέγχου της κυκλοφορίας τα οποία δεν είναι ικανά πλέον
να διαχειριστούν τις νέες ανάγκες των μεταφορών. Στα συστήματα
εναέριας κυκλοφορίας θα πρέπει να εισαχθούν εργαλεία αυτοματισμού
καθώς και συστήματα μετάδοσης δεδομένων στα αεροσκάφη. Στην οδική
κυκλοφορία θα πρέπει σε συνεργασία όλων των κρατών μελών να
προωθηθεί η ανάπτυξη ευφυών συστημάτων έτσι ώστε να υπάρχει
πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την κίνηση.
2. Η ασφάλεια των μεταφορών.
δραματικά

ο

αριθμός

των

Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί
ατυχημάτων

στις

θαλάσσιες,

στις

σιδηροδρομικές αλλά και στις οδικές μεταφορές. Έτσι λοιπόν θα πρέπει
είναι πολύ σημαντική η παροχή πληροφοριών.
3. Η έλλειψη νέων υπηρεσιών.

Για την παροχή νέων υπηρεσιών είναι

απολύτως απαραίτητη η χρήση του διαδικτύου έτσι ώστε να αξιοποιηθούν
οι νέες τεχνολογίες..
Την περίοδο που γινόταν ο σχεδιασμός του σχεδίου δράσης e-Europe 2002, η
πρόσβαση στο internet ήταν ιδιαίτερα δαπανηρή και οι ταχύτητες ήταν ιδιαίτερα
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χαμηλές. Υπήρχαν μεγάλα θέματα ασφάλειας και το ποσοστό των ευρωπαίων πολιτών
που είχαν τις γνώσεις πάνω στο διαδίκτυο ήταν πολύ μικρό. Τόσο ο δημόσιος όσο και ο
ιδιωτικός τομέας υστερούσαν σε πολύ μεγάλο βαθμό στην παροχή υπηρεσιών μέσω
διαδικτύου αλλά και γενικότερα στις εφαρμογές και τεχνολογίες του διαδικτύου.
Το χρονοδιάγραμμα της e-Europe 2002:
Το σχέδιο δράσης επικεντρώθηκε σε μια δεσμευτική προθεσμία έως το 2002.
Συγκεκριμένα:


Ως τα τέλη του 2001, έπρεπε όλα τα σχολεία να εφοδιαστούν με ηλεκτρονικούς
υπολογιστές και να συνδεθούν στο διαδίκτυο. Επίσης στόχος ήταν να υπάρχει
πρόσβαση σε

όλες τις συναλλαγές που γινόταν με την Επιτροπή όπως για

παράδειγμα προσλήψεις, δημόσιες συμβάσεις, χρηματοδοτήσεις κ.α.


Ως τα τέλη του 2002 έπρεπε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις και οι υποδομές
ώστε όλοι οι μαθητές να αποκτήσουν εκπαίδευση και κατάρτιση στο διαδίκτυο
μέχρι της σχολικής εκπαίδευσης. Εκτός από τους μαθητές θα πρέπει και οι
εργαζόμενοι να έχουν τη δυνατότητα και την ευκαιρία να καταρτιστούν σε
θέματα διαδικτύου. Μέχρι τα τέλη του 2002 θα πρέπει οι νέες τεχνολογίες να
προσαρμοστούν στις ανάγκες των ευρωπαίων πολιτών με ειδικές ανάγκες έτσι
ώστε

να

είναι

ίσες

οι

ευκαιρίες

που

δίδονται

χωρίς

κοινωνικούς

αποκλεισμούς(Millard, J., 2003; Zissis et al, 2008).
2.4.1. Τα κυριότερα σημεία προόδου κατά τη διάρκεια του σχεδίου e-Europe
2002:
Τα κυριότερα σημεία προόδου κατά τη διάρκεια του σχεδίου αυτού ήταν τα
ακόλουθα:


Διπλασιασμός της πρόσβασης στο διαδίκτυο στα νοικοκυριά



Εγκατάσταση του πλαισίου για τις τηλεπικοινωνίες



Ανταγωνιστικότερες τιμές στα τιμολόγια για την παροχή υπηρεσιών διαδικτύου



Άμεση σύνδεση στο σύνολο σχεδόν των σχολείων και των επιχειρήσεων



Το ταχύτερο ερευνητικό δίκτυο σε όλο τον κόσμο



Λειτουργία του νομικού πλαισίου σχεδόν στο σύνολό του για το ηλεκτρονικό
εμπόριο



Παροχή βασικών δημόσιων υπηρεσιών μέσω διαδικτύου
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Υποδομές για τις έξυπνες κάρτες



Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και συνιστούν κατευθυντήριες γραμμές για την
προσβασιμότητα στον παγκόσμιο ιστό.

2.5. Πρωτοβουλία e-Europe+
Το Μάιο του 2002 στην Ευρωπαϊκή Υπουργική Συνδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε
στην Βαρσοβία, οι υποψήφιες προς ένταξη χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση αφού
αναγνώρισαν τους στόχους της πρωτοβουλίας e-Europe στη Λισσαβόνα δεσμεύτηκαν να
υιοθετήσουν τους παραπάνω στόχους προσθέτοντας κάποιες ακόμη δράσεις και χρονικά
όρια για κάθε χώρα ξεχωριστά (Curtin, G., G. et al, 2003). Συγκεκριμένα:
1. πρόσβαση σε δημόσιες πληροφορίες(νομικές, διοικητικές, κυκλοφοριακές και
περιβαλλοντικές) μέσω internet
2. πρόσβαση μέσω διαδικτύου στις βασικές δημόσιες υπηρεσίες
3. παροχή διοικητικών διαδικασιών μέσω διαδικτύου για τις επιχειρήσεις
4. εφαρμογή των καλών πρακτικών και ανταλλαγή πληροφοριών για τη βελτίωση
των ηλεκτρονικών υπηρεσιών (Sarantis, D. and Askounis, D., 2010)
5. χρήση ηλεκτρονικών υπογραφών στο δημόσιο
6. προώθηση των ηλεκτρονικών διαδικασιών στις προμήθειες του δημοσίου.
7. δημόσιοι χώροι με πρόσβαση στο διαδίκτυο για όλους τους πολίτες.

2.6. Tο σχέδιο δράσης e-Europe 2005
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Ιούνιο του 2002 στη Σεβίλλη ενέκρινε το σχέδιο
δράσης e-Europe 2005. Κεντρικός στόχος της πρωτοβουλίας αυτής ήταν η ενίσχυση της
χρήσης του διαδικτύου και η δημιουργία νέων υπηρεσιών.
Βασικός στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι η αξιοποίηση των ευκαιριών που
δίνουν η πληροφορική, οι τηλεπικοινωνίες και τα δίκτυα υψηλών ταχυτήτων. Ως τα τέλη
του 2005 η Ευρώπη έπρεπε να έχει αναπτύξει στο δημόσιο τομέα υπηρεσίες
ηλεκτρονικής υγείας(e-health), υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-government),
ηλεκτρονικής μάθησης(e-learning) (Κοκκίνου, Α. et al., n.d.), και τις προϋποθέσει για
ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-business) (Millard, J., 2003). Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει
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επίσης στη διάδοση του ευζωνικού διαδικτύου τώρα πια με μικρό κόστος αλλά σε ένα
ασφαλές περιβάλλον (Millard, J., 2003). Το σχέδιο δράσης e-Europe 2005 επιδιώκει
μέσα από τα παραπάνω την ενίσχυση της οικονομικής παραγωγικότητας καθώς και την
παροχή βελτιωμένων και ευκολότερα προσπελάσιμων υπηρεσιών για όλους τους πολίτες
o Ηλεκτρονική υγεία (e-health)
Η ηλεκτρονική υγεία είναι πλέον το κύριο θέμα σε κάθε στρατηγικό σχεδιασμό που
αφορά στο σύστημα υγείας των κρατών μελών. Ως το σημείο εκείνο κάποιες χώρες ήδη
είχαν αναπτύξει κάποιες εφαρμογές ηλεκτρονικής υγείας αλλά το σύνολο του
αποτελέσματος δεν ήταν ικανοποιητικό. Το πρόγραμμα πλαίσιο που αφορά την έρευνα
και τη δημόσια υγεία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο e-health. Για τη σωστή λειτουργία των
συστημάτων ηλεκτρονικής υγείας απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ευρυζωνική σύνδεση
αλλά και η ύπαρξη ασφάλειας της ιδιωτικής ζωής.
o Ηλεκτρονική διακυβέρνηση (e-government)
Ο αρχικός στόχος μέχρι τα τέλη του 2002 όλα τα κράτη μέλη να είναι σε θέση να
παρέχουν όλες τις βασικές υπηρεσίες ηλεκτρονικά. Τα αποτελέσματα ήταν θετικά σε
πολλές χώρες και ειδικότερα στην αύξηση των συνδέσεων υψηλών ταχυτήτων στους
διάφορους δημόσιους οργανισμούς, στην αύξηση των δημόσιων χώρων που προσφέρουν
πρόσβαση στο διαδίκτυο, στην παροχή διαδραστικών υπηρεσιών. Η πείρα των χωρών
αυτών σε θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης θα χρησιμοποιηθεί στην ανταλλαγή
καλών πρακτικών και των παραγόντων που οδηγούν τελικά σε πετυχημένα συστήματα
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
o Ηλεκτρονική μάθηση (e-learning)
Τα αποτελέσματα ήταν θετικά για την ανάπτυξη των εφαρμογών ηλεκτρονικής
μάθησης από προηγούμενα σχέδια δράσης. Υπήρχε μία υστέρηση στη σύνδεση των
σχολείων με τα διευρωπαϊκά δίκτυα παρ’ όλο που τα εθνικά ερευνητικά και τα
εκπαιδευτικά δίκτυα είχαν μεγάλη πρόοδο. Στο σημείο αυτό έπρεπε να συνεχιστεί η
ευρυζωνική συνδεσιμότητα με τη χρήση νέων τεχνολογιών στα σχολεία και γενικότερα
στην εκπαίδευση. Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της βελτίωσης της μάθησης θα
πρέπει εκτός από τη συνεχή βελτίωση και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών οι
διδάσκοντες να καταρτίζονται συνεχώς ώστε να παρέχουν διδασκαλία υψηλής ποιότητας
στους μαθητευόμενους.
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o Ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-business)
Με την ολοκλήρωση των στόχων των προηγούμενων σχεδίων δράσης παρατηρήθηκε
στην προσπάθεια προώθησης του ηλεκτρονικού εμπορίου αύξηση στις ηλεκτρονικές
πωλήσεις και αγορές στην Ευρώπη. Ωστόσο, στα πλαίσια του σχεδίου δράσης 2005,
εκτός από την προώθηση του ηλεκτρονικού εμπορίου βασικοί στόχοι είναι η παγίωση
του νομικού πλαισίου για το ηλεκτρονικό επιχειρείν, η έκδοση οδηγιών για τη χρήση των
ηλεκτρονικών υπογραφών, το ηλεκτρονικό εμπόριο, τα δικαιώματα αναδημοσίευσης.
Επίσης εγκρίνονται νομοθετικά πλαίσια για τις ηλεκτρονικές συμβάσεις στο δημόσιο
τομέα.
o Ευρυζωνικότητα
Από τους κυριότερους στόχους αποτελεί η εξάπλωση των ευρυζωνικών συνδέσεων
σε όλες τις χώρες μέλη. Ιδιαίτερη προσπάθεια πρέπει να γίνει στις απομακρυσμένες
περιοχές καθώς ο γενικός στόχος της e-Europe είναι «κοινωνία της πληροφορίας» για
όλους. Γι’ αυτές τις περιοχές, ειδικά διαρθρωτικά ταμεία της Ένωσης θα καλύπτουν τη
ζήτηση. Οι ευρυζωνικές συνδέσεις δίνουν στο χρήστη τη δυνατότητα να έχει πρόσβαση
σε πολυμεσικές υπηρεσίες. Τίθεται όμως θέμα διαθεσιμότητας σε κάποιες χώρες μέλη το
οποίο ενισχύεται και από την ανάγκη για δημιουργία νέων επιχειρηματικών μοντέλων.
o Ασφάλεια των δικτύων
Η ασφάλεια στο διαδίκτυο είναι ο βασικός λόγος που οι περισσότεροι πολίτες
διστάζουν να πραγματοποιήσουν ηλεκτρονικές συναλλαγές. Εκτός από τις εθνικές
στρατηγικές μεμονωμένα σε κάθε κράτος μέλος, στα πλαίσια του σχεδίου δράσης eEurope 2005, οι ηγέτες της Ευρώπης έθεσαν στόχους για την εξάλειψη του εγκλήματος
στο διαδίκτυο, για ολοκλήρωση του νομικού πλαισίου σχετικά με την ασφάλεια καθώς
και οδηγίες για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών υπογραφών.
Το σχέδιο δράσης e-Europe 2005 στηρίζεται στο e-Europe 2002ως προς:
 Την επιτάχυνση της θέσπισης νέων νομοθετικών μέτρων
 Την επανεστίαση υφιστάμενων προγραμμάτων, σε συνδυασμό με τη
συγκριτική αξιολόγηση
Με το σχέδιο e-Europe 2005 αναπροσαρμόζονται κάποιες διαδικασίες όπως:
 Επιδίωξη δημιουργίας θετικής ανάδρασης μεταξύ αναβάθμισης της υποδομής και
ανάπτυξης των υπηρεσιών
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 Οι δράσεις του σχεδίου πρέπει να υπερβαίνουν τις εθνικές πολιτικές
 Το πρόγραμμα πρέπει να είναι ευέλικτο και προσαρμόσιμο με τις νέες εντάξεις
στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

2.7. Η Στρατηγική i-2010
Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 2005 μετά από μια πενταετή προσπάθεια στα
πλαίσια της e-Europe, διαπίστωσαν ότι η πορεία της Ευρώπης προς τους στόχους του
2010 έπρεπε να επαναπροσδιοριστεί. Τα αποτελέσματα της e-Europe δεν ήταν απόλυτα
ικανοποιητικά. Οι σχετικές έρευνες και οι μετρήσεις υπέδειξαν πως η Ευρώπη δεν
αξιοποιεί πλήρως τις νέες τεχνολογίες, ενώ ταυτόχρονα δεν γίνονται οι απαραίτητες
επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη.
Σε συνέχεια της πρωτοβουλίας e-Europe εγκρίνεται η στρατηγική i-2010 η οποία
αποτελεί την αναθεωρημένη έκδοση της Στρατηγικής της Λισσαβόνας. Η στρατηγική
αυτή περιστρέφεται γύρω από τρεις βασικούς άξονες: την αγορά, τις επενδύσεις και την
ποιότητα ζωής. Το πρόθεμα i της νέας στρατηγικής ακολουθούν τρεις ερμηνείες οι
οποίες αποτελούν και στόχους ταυτόχρονα και τις οποίες μάλιστα πρότεινε η δική μας
Ειδική Γραμματεία για την Κοινωνία της Πληροφορίας. Συγκεκριμένα:
1. Αγορές.
Σύμφωνα με την πρώτη ερμηνεία-στόχο πρέπει να δημιουργηθεί ένας χώρος (internal
market for information services) για την Κοινωνία της Πληροφορίας ο οποίος θα είναι
κοινός για ευρωπαϊκές χώρες. Στο χώρο αυτό θα είναι διαθέσιμες για όλους τους πολίτες
η τεχνολογία και η τεχνογνωσία

έτσι ώστε να αξιοποιηθούν όσο το δυνατόν

περισσότερο
2. Επενδύσεις.
Η δεύτερη ερμηνεία-στόχος αφορά στις επενδύσεις στην καινοτομία των
τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (investment in ICT innovation for
competitiveness). Οι επενδύσεις αυτές πρέπει να γίνουν έτσι ώστε να αξιοποιηθούν με
τον καλύτερο τρόπο οι τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών με απώτερο σκοπό
την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των κρατών-μελών ξεχωριστά αλλά και στο σύνολο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3. Ποιότητα ζωής.
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Τέλος η τρίτη ερμηνεία-στόχος αφορά στην εξασφάλιση καλύτερης ποιότητας ζωής
(inclusion and better quality of life) για όλους τους Ευρωπαίους καθώς επίσης και στην
εξάλειψη φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού.
Εκτός από τις παραπάνω επιμέρους πολιτικές η Στρατηγική i-2010 επικεντρώνεται σε
πέντε βασικούς στόχους που αφορούν την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (Zissis et al,
2008). Για την επίτευξη αυτών των στόχων η Επιτροπή έχει υιοθετήσει ως μέτρα αφ’
ενός τις μετρήσεις του οφέλους από την ηλεκτρονική διακυβέρνηση το οποίο
συμπεριλαμβάνει και τη συγκριτική αξιολόγηση και αφ’ ετέρου την ανταλλαγή
εμπειριών και καλών πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών. Οι στόχοι είναι οι
ακόλουθοι:
Στόχος 1: Κανένας πολίτης δεν θα μείνει στο περιθώριο
Με χρονικό όριο το 2010, οι ηγέτες της Ευρώπης δεσμεύτηκαν πως οι ηλεκτρονικές
υπηρεσίες της δημόσιας διοίκησης θα είναι διαθέσιμες σε όλες τις ομάδες πολιτών χωρίς
κανέναν κοινωνικό αποκλεισμό. Η ανάπτυξη της καινοτομίας στις τεχνολογίες
επικοινωνιών και πληροφορικής θα συμβάλλει στην παροχή βελτιωμένων υπηρεσιών
δημόσιας διοίκησης και πληροφοριών και συνάμα περισσότερο προσβάσιμες σε όλους.
Στόχος 2: Βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της απόδοσης του δημόσιου
τομέα
Η στρατηγική i-2010 στοχεύει στη βελτίωση των υπηρεσιών δημόσιας διοίκησης και
συνεπώς και στην ικανοποίηση των τελικών αποδεκτών των υπηρεσιών. Σ’ αυτό
σίγουρα συμβάλλει η μείωση της γραφειοκρατίας (Zissis et al, 2008). Ως το 2010 τα
κράτη μέλη αναμένουν τη βελτίωση της απόδοσης και της αποδοτικότητας του δημόσιου
τομέα καθώς και της διαφάνειας , πράγμα το οποίο θα επιτευχθεί μέσα από τη χρήση
καινοτόμων χρήσεων των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών.
Στόχος 3: Χρήση σημαντικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών για τη μείωση του κόστους.
Υπηρεσίες όπως οι ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις και η ηλεκτρονική τιμολόγηση
θα ωφελήσουν πολύ τους πολίτες και τις επιχειρήσεις συμβάλλοντας σημαντικά στη
μείωση του κόστους των συναλλαγών αλλά και των προμηθειών. Από τις υπηρεσίες
αυτές επωφελούνται ιδιαίτερα οι ΜΜΕ αφού μπορούν να έχουν ευκολότερη πρόσβαση
στις

αγορές

δημοσίων

συμβάσεων

αυξάνοντας

μ’

αυτόν

τον

τρόπο

την

ανταγωνιστικότητάς τους (Millard, J., 2003). Στόχος της στρατηγικής i-2010 είναι μέχρι
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το 2010 να πραγματοποιούνται όλες οι προμήθειες του δημόσιου τομέα ηλεκτρονικά.
Προωθούνται επίσης υπηρεσίες εκπαίδευσης που αφορούν τη φοίτηση στο εξωτερικό,
υπηρεσίες για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων, υπηρεσίες που αφορούν στην εύρεση
εργασίας στον ευρύτερο χώρο της ΕΕ αλλά και αλλού και τέλος υπηρεσίες που αφορούν
στην υγεία, όπως για παράδειγμα η ηλεκτρονική συνταγογραφία αλλά και υπηρεσίες
κοινωνικής ασφάλισης.
Στόχος 4: Δημιουργία σημαντικών καταλυτικών παραγόντων
Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες είχαν φτάσει σε ένα επίπεδο όπου, ειδικότερα για τις
υπηρεσίες που χρησιμοποιούνταν ευρέως από τους ευρωπαίους πολίτες και τις
επιχειρήσεις, έπρεπε να γίνει ένα βήμα για την πρόοδό τους. Έτσι για να επιτευχθεί η
αύξησης της αποτελεσματικότητας ήταν απαραίτητη η υλοποίηση κάποιων καίριων
παραγόντων.
Κάποιοι από αυτούς τους παράγοντες είναι :


Η διαλειτουργική διαχείριση ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, για πρόσβαση στις
δημόσιες υπηρεσίες (eIDM). Αποτελεί πολύ σημαντικό παράγοντα καθώς με την
ολοκλήρωση του στόχου αυτού, ως το 2010 θα υπάρχει ασφάλεια στην
ταυτοποίηση των χρηστών αλλά και στην προστασία των δεδομένων, τόσο σε
εθνικό όσο και ευρωπαϊκό επίπεδο (Charalabidis, Y. et al.,2008)



Ο ηλεκτρονικός έλεγχος γνησιότητας εγγράφων. Για τη γνησιότητα των
εγγράφων η Επιτροπή θα εξετάσει αν υπάρχει ανάγκη για τη λήψη ρυθμιστικών
μέτρων.



Η ηλεκτρονική αρχειοθέτηση



Διαλειτουργικότητα.

Πολύ

σημαντικό

παράγοντα

αποτελεί

και

η

διαλειτουργικότητα για την οποία ήδη έχουν γίνει κάποιες ενέργειες.
Οι ηλεκτρονικές υπογραφές οι οποίες επίσης περιλαμβάνουν την τεχνολογία eIDM.
Η εφαρμογή των ηλεκτρονικών εφαρμογών θα συμβάλλει ιδιαίτερα στη διευκόλυνση
των συναλλαγών μεταξύ των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Η περαιτέρω συζήτηση του
συγκεκριμένου θέματος είναι πέρα από τα όρια της παρούσας εργασίας.
Στόχος 5: Τόνωση της συμμετοχής των πολιτών αλλά και των διαδικασιών στη
λήψη αποφάσεων.
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Βασικό στόχο αποτελεί και στη στρατηγική i-2010, η ενίσχυση της συμμετοχής των
πολιτών στις δημοκρατικές διαδικασίες. Η συμβολή των νέων τεχνολογιών θα είναι
βασικός παράγοντας στη σωστή εφαρμογή της ηλεκτρονικής δημοκρατίας αλλά και της
εξάλειψης των φαινομένων διαφθοράς.
2.7.1 Πορεία της στρατηγικής i-2010
Η Επιτροπή αποφάσισε πως προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι θα πρέπει να
παρακολουθείται συχνά η πορεία των κρατών μελών. Έτσι κάθε χρόνο γίνονται εκθέσεις
για την πορεία της στρατηγικής αλλά και κάθε δύο χρόνια θα πραγματοποιείται
υπουργική διάσκεψη όπου θα αναφέρεται πάλι η πορεία της στρατηγικής και συνάμα θα
θέτονται πολιτικές προτεραιότητες αλλά και πρόταση λύσεων για τα προβλήματα που
προκύπτουν.

2.8. Η αξιολόγηση της στρατηγικής e-Europe και της στρατηγικής i2010.
Έρευνες που έχουν γίνει καθ’ όλη την πορεία προσπάθειας εδραίωσης της
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ευρώπη έχουν δείξει ότι γενικά τα αποτελέσματα δεν
ήταν τόσο ικανοποιητικά

ειδικά τα πρώτα χρόνια των εφαρμογών. Συγκεκριμένα

σύμφωνα με την έρευνα «User Satisfaction and Usage Survey of e-Government services»
η οποία πραγματοποιήθηκε το Σεπτέμβριο του 2004 στη Δανία και αφορά την
ικανοποίηση των χρηστών από τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης έδειξε πως το
2003 και το 2004 ο μέσος όρος ηλεκτρονικών συναλλαγών με το δημόσιο ήταν μεταξύ 5
και 10% των συνολικών συναλλαγών. Συνεπώς σ’ αυτές τις 17 χώρες που
πραγματοποιήθηκε η έρευνα αυτή το 90% των συναλλαγών συνέχισαν και μετά την
προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις που
αφορούν τις δημόσιες υπηρεσίες με τον παραδοσιακό τρόπο και όχι χρησιμοποιώντας τα
οφέλη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
Οι ανισότητες ανάμεσα στις χώρες της Ευρώπης στις οποίες έγινε η εν λόγω έρευνα
παρουσιάστηκαν σημαντικές διαφορές στα επίπεδα της διείσδυσής τους στην
ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Μάλιστα η Ελλάδα και η Γερμανία κατέλαβαν τις
τελευταίες θέσεις στην κατάταξη των κρατών μελών για την ικανότητά τους να
εφαρμόσουν

την

ηλεκτρονική

διακυβέρνηση.

Αντίθετα

ο

μέσος

όρος

που
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προαναφέρθηκε δεν αντιπροσωπεύει σε καμία περίπτωση χώρες όπως η Ιρλανδία, η
Δανία, η Νορβηγία και η Αγγλία όπου η χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης έγινε ιδιαίτερα αποδεκτή από τους πολίτες. Αυτό φυσικά αποτελεί
απόδειξη της καλή οργάνωσης που είχαν οι χώρες αυτές αλλά και την εδραίωση του
διαδικτύου. Πολλοί θεωρούν πως η συχνή αποδοχή των ηλεκτρονικών υπηρεσιών από
τους πολίτες των βόρειων χωρών οφείλεται κατά ένα μεγάλο μέρος και στις καιρικές
συνθήκες οι οποίες δυσχεραίνουν την έλευση των πολιτών στο φυσικό χώρο των
δημόσιων οργανισμών. Αυτό βέβαια αναιρείται στην περίπτωση της Ισπανίας όπου το
2003 στην Ισπανία το 14% των πολιτών υπέβαλε τη φορολογική του δήλωση
ηλεκτρονικά.
Μιλώντας με αριθμούς, το 2003 στη Νορβηγία υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά το 35%
των φορολογικών δηλώσεων (1,1 εκατομμύρια δηλώσεις), στη Δανία υποβλήθηκε το
31% των φορολογικών δηλώσεων ηλεκτρονικά (404,000 δηλώσεις) ενώ αντίθετα το
Βέλγιο κατέχει την τελευταία θέση όπου μόλις το 1% των δηλώσεων υποβλήθηκε
ηλεκτρονικά. Αντίστοιχα στη Γερμανία μόλις το 4% δεν επισκέφθηκε τις οικονομικές
δημόσιες υπηρεσίες και εξυπηρετήθηκε ηλεκτρονικά.
Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης άργησαν να αντιληφθούν τη σημαντικότητα των
δημόσιων υπηρεσιών για την ευρωπαϊκή οικονομία. Παρατηρήθηκε πως οι χώρες που
παρουσίασαν ετοιμότητα σε θέματα ηλεκτρονικής δημοσίας διοίκησης αλλά και μια
γενικότερη αποτελεσματικότητα στο δημόσιο τομέα εμφανίζουν καλές οικονομικές
επιδόσεις αλλά και μια αυξητική τάση στην ανταγωνιστικότητα των αγορών τους.
Προκύπτει λοιπόν πως θα πρέπει να προωθηθεί η ηλεκτρονική δημόσια διοίκηση
προκειμένου να αντιμετωπιστούν προβλήματα όπως ο αυξανόμενος ανταγωνισμός
μεταξύ των οικονομιών, η γήρανση του πληθυσμού, η τρομοκρατία, οι κλιματικές
αλλαγές, οι ανάγκες των πολιτών για καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών, ασφάλεια και
λιγότερη γραφειοκρατία, αλλά και οι ανάγκες για καινοτομία και εκσυγχρονισμό.
Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισαν πως θα πρέπει να υπάρξει κάποιος
τρόπος ώστε να μετρούν την πρόοδο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στα κράτη μέλη
ξεχωριστά αλλά και στο σύνολό τους.
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πιο πρόσφατο σχέδιο δράσης 2011-2015 (Action-Plan 2011-

2015) για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση.
Το σχέδιο δράσης 2011-2015 δημοσιεύτηκε το Δεκέμβριο του 2010 και έχει ως
στόχο την μέριμνα για μια νέα γενιά υπηρεσιών ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για τις
επιχειρήσεις και τους πολίτες. Το σχέδιο δράσης 2011-2015 ορίζει πολιτικές
προτεραιότητες οι οποίες στηρίζονται στη Δήλωση του Malmo της Σουηδίας. Οι
προτεραιότητες αυτές είναι:
 Ενεργοποίηση του χρήστη
 Εσωτερική αγορά
 Αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα
 Προϋποθέσεις για Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.
Ένα φιλόδοξο σχέδιο της δράσης αυτής είναι μέχρι το 2015 να χρησιμοποιούν τις
υπηρεσίες διαδικτύου το 50% του πληθυσμού και το 80% των επιχειρήσεων. Η μέριμνα
για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση συμπεριλαμβάνει υπηρεσίες γύρω από τις ανάγκες
του χρήστη, εξατομικευμένες ή και ανάπτυξη σε συνεργασία με το κοινό ώστε να
αυξηθεί η ανάληψη των υπηρεσιών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Σ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
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3.1. Εισαγωγή
Τα τελευταία χρόνια η πορεία της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα
παρουσιάζει σημαντική πρόοδο η οποία όμως δεν επαρκεί ώστε να φτάσει στο επίπεδο
άλλων ευρωπαϊκών χωρών αλλά και διεθνώς. Η ελληνική κυβέρνηση διαμόρφωσε τη
στρατηγική

της

προσέγγιση

για

την

Ηλεκτρονική

διακυβέρνηση

και

την Κοινωνίας της Πληροφορίας σε μια έκθεση του 1999 από το Γραφείο του
Πρωθυπουργού, η οποία αποδίδει μεγάλη έμφαση στο σχεδιασμό για όλους και την
ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας, δύο παράγοντες προκειμένου να διασφαλιστεί η
κοινωνική συνοχή και η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου (Gouscos, D. et al 2000). Ο
δημόσιος τομέας της Ελλάδας χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη πολυπλοκότητα γεγονός το
οποίο δυσκόλεψε την εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Charalabidis, Y. et
al.,2008). Εκτός από πολυπλοκότητα ο ελληνικός Δημόσιος τομέας χαρακτηριζόταν από
χαμηλή απόδοση, ελλείψεις στη μηχανοργάνωση, ελάχιστες τεχνολογικές υποδομές και
μικρό ποσοστό δαπανών για ΤΠΕ (Boufeas, G. et al, 2004). Όταν έγιναν τα πρώτα
βήματα για την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, όλοι μιλούσαν για
συστήματα, τεχνολογίες και λογισμικά.. Στη συνέχεια όμως έγινε αντιληπτό ότι η
τεχνολογία είναι το μέσο για την πραγματοποίηση της ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
συνεπώς η χρήση της τεχνολογίας είναι απαραίτητη σε κάθε βήμα.
Βασικές προϋποθέσεις εκτός από την ανάπτυξη και χρήση των ΤΠΕ για την εξέλιξη
της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι (Boufeas, G. et al, 2004):
1) οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν σε όλες τις οργανωτικές δομές του δημοσίου
τομέα
2) η εκπαίδευση των δημοσίων υπαλλήλων έτσι ώστε να ανταποκριθούν στις νέες
ανάγκες και προκλήσεις που θα προκύψουν.
3) η δημιουργία ψηφιακής και τεχνολογικής κουλτούρας στον πολίτη
4) η ενημέρωση προς όλους τους ενδιαφερόμενους και εμπλεκόμενους.
5) ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου.
Στην Ελλάδα, οι υπεύθυνοι φορείς για την πορεία της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
είναι κυρίως το Υπουργείο Εσωτερικών και η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης
(Stamoulis, D. et al., 2001; Gouscos, D. et al, 2001). Ωστόσο η βασική πηγή
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χρηματοδότησης ήταν το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας 20002006»
Στο χρονικό πλαίσιο των δράσεων που αφορούν την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στη
χώρα μας πρώτο βρίσκεται το πρόγραμμα «Κλεισθένης» στα πλαίσια του Β’ ΚΠΣ
(Boufeas, G. et al, 2004). Σε μια προσπάθεια ενίσχυσης και εκσυγχρονισμού της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και του Δημοσίου Τομέα, γενικά, με το πρόγραμμα «Κλεισθένης»,
προγραμματίστηκε η εισαγωγή των νέων Τεχνολογιών στην υπηρεσία των δήμων και σε
άλλες δημόσιες υπηρεσίες. Έτσι κατά το διάστημα 1994-1999 οι δημόσιες υπηρεσίες
προμηθεύτηκαν ηλεκτρονικούς υπολογιστές, λογισμικά και εγκαταστάθηκαν δικτυακές
υποδομές.
Το 1998 ψηφίστηκε το πρόγραμμα «Ποιότητα για τον πολίτη», το οποίο είχε 4 πεδία
δράσεων: α) Δομές β)Λειτουργία γ)Ανθρώπινο Δυναμικό δ)Νέες Τεχνολογίες. Οι
γενικότεροι στόχοι του προγράμματος ήταν:


η δημιουργία υποδομής και μηχανισμών επικοινωνίας του κράτους με τους
πολίτες



η τόνωση της εμπιστοσύνης μεταξύ δημοσίων υπηρεσιών και πολιτών



η σωστή διαχείριση των παραπόνων και υποδείξεων των πολιτών



η δημιουργία διοικητικής κουλτούρας για την ικανοποίηση των πολιτών



η δημιουργία μιας διοίκησης αποτελεσμάτων



η δημιουργία φιλικού κλίματος, εμπιστοσύνης και συμμετοχικότητας μεταξύ
διοίκησης και κοινωνίας



η εγκαθίδρυση μιας λογικής πολιτικής ανάλυσης και πρότασης για τη δημόσια
διοίκηση που θα ακολουθεί τη λογική των πολιτών.

Το 1999 ψηφίζεται το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Υπουργείου Οικονομικών
«Κοινωνία της Πληροφορίας», με όραμα την Ελλάδα στην εποχή της Πληροφορίας
(Hahamis, P. et al., 2005). Από το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτείται η ενίσχυση των
υποδομών και των υπηρεσιών ΤΠΕ σε βασικούς κλάδους της δημόσιας διοίκησης όπως η
Υγεία και η Παιδεία, αλλά και γενικότερα όλο το εύρος των συναλλαγών της δημόσιας
διοίκησης με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.
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Το Μάιο του 2000, υλοποιήθηκε το πρόγραμμα «Πολιτεία» το οποίο δίνει
κατευθύνσεις για τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις στη δημόσια διοίκηση. Βασικός
άξονας αυτού του προγράμματος είναι η εξυπηρέτηση του πολίτη.
3.1.1. Έργα των Β’ και Γ’ ΚΠΣ για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.
Στα πλαίσια του Β’ ΚΠΣ η χρηματοδότηση των προγραμμάτων που αφορούσαν έργα
πληροφορικής και εκσυγχρονισμού των δημόσιων υπηρεσιών, ήταν της τάξης των 60
εκατομμυρίων ευρώ (Stamoulis, D. et al., 2001). Οι βασικοί στόχοι των προγραμμάτων
αυτών συνοψίζονται ως εξής:
 Βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας σημαντικών
τομέων της Δημόσιας Διοίκησης.
 Υποβοήθηση στην άσκηση ορθολογικής διαχείρισης των διαθέσιμων πόρων.
 Δημιουργία κατάλληλου τεχνικού περιβάλλοντος για την υποστήριξη της
διοικητικής διαδικασίας.
 Διατήρηση βάσεων δεδομένων με στοιχεία για τις επιχειρήσεις, τους
επαγγελματίες, την απασχόληση, τη βιομηχανία, το εμπόριο, το περιβάλλον,
τις μεταφορές, την υγεία.
 Δημιουργία ενδο-υπηρεσιακής και δι-υπηρεσιακής δικτυακής υποδομής.
Εξασφάλιση διαλειτουργικότητας και συνδεσιμότητας των συστημάτων.
Στα πλαίσια της συνολικής προσπάθειας στη χώρα μας για την ανάπτυξη και για την
εδραίωση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, υλοποιήθηκαν τα παρακάτω προγράμματα
(Boufeas, G. et al, 2004):
1) «Κλεισθένης» (1994-1999). Στα πλαίσια αυτού του προγράμματος υλοποιηθήκαν
δράσεις για τον εκσυγχρονισμό του μηχανισμού της Δημόσιας Διοίκησης με την
ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων και δικτυακών υποδομών αλλά και με
την εκπαίδευση και κατάρτιση των δημοσίων υπαλλήλων
2) «Πολιτεία» Το πρόγραμμα Πολιτεία περιγράφει τις κατευθύνσεις της διαρκούς
μεταρρύθμισης στη Δημόσια Διοίκηση. Το πλαίσιο αυτό συμπληρώνεται και
ολοκληρώνεται με επιχειρησιακά προγράμματα
3) «Σύζευξις» Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί τον σχεδιασμό μιας ενιαίας εσωτερικής
υποδομής όπου θα αναπτυχθεί η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Το εσωτερικό αυτό
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δίκτυο δίνει τη δυνατότητα επικοινωνίας των δημοσίων υπηρεσιών με τους
πολίτες και τις επιχειρήσεις αλλά και μεταξύ τους.
4) «Αριάδνη» το έργο αυτό είναι ένα πιλοτικό πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει:
I. Ένα σύστημα που δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε πληροφορίες της
Δημόσιας Διοίκησης. Η πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές γίνεται μέσω
κέντρων κλήσης (αριθμός 1464)
II. Τη διασύνδεση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
III. Την εφαρμογή συστήματος λήψης και επεξεργασίας αιτημάτων, θέσεων και
απόψεων των πολιτών, ενισχύοντας έτσι τη συμμετοχή
IV. Την ανάπτυξη ενός portal στο διαδίκτυο για τον πολίτη
V. Την αναδιοργάνωση των διαδικασιών έκδοσης αδειών και πιστοποιητικών.
Προγραμματίστηκε να λειτουργήσουν 1000 κόμβοι του προγράμματος «Αριάδνη» σε
όλους τους δήμους, νομαρχίες, περιφέρειες σαν γραφεία ενημέρωσης, ως κέντρα
εξυπηρέτησης πολιτών αλλά και χώροι αμφίδρομης επικοινωνίας των πολιτών, αλλά και
των δήμων με την Δημόσια Κεντρική Διοίκηση. Στόχος του προγράμματος είναι η
βελτίωση της εξυπηρέτησης τω πολιτών και των επιχειρήσεων
Εκτός από τα παραπάνω προγράμματα υλοποιήθηκαν και επιμέρους δράσεις για την
κάλυψη των καθημερινών αναγκών των διάφορων Δημοσίων φορέων:
1. ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος φορολογίας και τελωνείου (Υπουργείο
Οικονομικών)
2. εκσυγχρονισμός της Ελληνικής Αστυνομίας (Υπουργείο Δημόσιας Τάξης)
3. αναβάθμιση του συστήματος απονομής δικαιοσύνης και των καταστημάτων
κράτησης (Υπουργείο Δικαιοσύνης)
4. ανάπτυξη αριθμητικού μοντέλου μεγάλης ακρίβειας για την πρόγνωση του
καιρού (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας)
5. εκσυγχρονισμός του ΙΚΑ μέσω της ανάπτυξης πληροφοριακού συστήματος που
θα εξυπηρετεί Υπηρεσίες Πληροφόρησης και Υπηρεσίες Συναλλαγών
3.1.2. Εκσυγχρονισμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Εκτός από το πρόγραμμα «Κλεισθένης», χρηματοδοτήθηκαν κι άλλα προγράμματα
για τον εκσυγχρονισμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της περιφέρειας. Κάποιες από τις
δράσεις που αφορούν τις τοπικές αυτοδιοικήσεις και την περιφέρεια, είναι οι παρακάτω:
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 ηλεκτρονική ψηφοφορία για τοπικά θέματα
 δράσεις για την προστασία και την παρακολούθηση του περιβάλλοντος
 ηλεκτρονικές συζητήσεις για τοπικά θέματα
 τοπικές

πύλες

που

παρέχουν

ηλεκτρονικές

υπηρεσίες

όπως

έκδοση

πιστοποιητικών, αδειών, βεβαιώσεων
 ηλεκτρονικές υπηρεσίες για τη διαχείριση των μεταφορών.
Ο εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης αλλά και της περιφέρειας με απώτερο
σκοπό τη μείωση του ψηφιακού χάσματος (Hahamis, P. et al., 2005), υλοποιήθηκε και
από τα προγράμματα στα πλαίσια του Γ’ ΚΠΣ όπου ένας από τους βασικούς στόχους
ήταν η «Εξυπηρέτηση του πολίτη και η Βελτίωση της Ποιότητας ζωής» (Boufeas, G. et
al, 2004).
Οι σημαντικότερες δράσεις για τον στόχο αυτό είναι οι εξής:
1. «Ηλεκτρονική Κυβέρνηση» για την εξυπηρέτηση του πολίτη: Επιχειρησιακά
σχέδια, μελέτες και πιλοτικά έργα.
2. Υποστήριξη της διαχείρισης των πόρων των Διαρθρωτικών Ταμείων και της
μετάβασης στο Ευρώ.
3. Περιφερειακά γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα και καινοτομικές ενέργειες.
4. Κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης και μελέτες
υποστήριξης του εκσυγχρονισμού της Δημόσιας Διοίκησης.
5. Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια
6. «Ευφυείς» μεταφορές.
7. Υποδομή

δεδομένων

και τεχνολογίας

πληροφοριών

σε

ένα

σύγχρονο

Κτηματολόγιο.

3.2. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας».
Στις αρχές του 21ου αιώνα, η Κοινωνία της Πληροφορίας δημιουργεί νέα δεδομένα
και νέες ευκαιρίες για την ανάπτυξη, την ευημερία και την ποιότητα ζωής. Σημαντική
προϋπόθεση για την ανάπτυξη της Κοινωνίας της Πληροφορίας είναι η εξέλιξη και η
ευρεία χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών. Οι ΤΠΕ μπορεί να μην
είχαν ρόλο πρωταγωνιστή στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, όπως κάποιοι πίστευαν,
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αλλά αποτελούν ουσιαστικό εργαλείο για ανοιχτή και αποτελεσματική διακυβέρνηση και
για την παροχή βελτιωμένων υπηρεσιών στον πολίτη.
Για την προώθηση της ΚτΠ στην Ελλάδα με τρόπο συνεκτικό και ολοκληρωμένο,
έχει ενταχθεί ένα ξεχωριστό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την ΚτΠ (ΕΠΚτΠ) στο 3ο
Κοινοτικό

Πλαίσιο

Στήριξης

την

περίοδο

2000-2006

(http://portal.infosoc.core.gr/infosoc/el-GR/epktp/). Το ΕΠΚτΠ είχε καινοτόμο και
οριζόντιο χαρακτήρα (Hahamis, P. et al., 2005), διαπερνώντας διαφορετικές
κυβερνητικές υπηρεσίες

(www.gsrt.gr).

Αποτελεί σύνολο ολοκληρωμένων και

συμπληρωματικών παρεμβάσεων σε διάφορους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής
ζωής έτσι ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν καταλυτικά για την ανάπτυξη της ΚτΠ
στην Ελλάδα.
Το πρόγραμμα αυτό σχεδιάστηκε για να εφαρμοστούν τα σημαντικότερα σημεία της
Λευκής Βίβλου της ελληνικής κυβέρνησης με τίτλο «Η Ελλάδα στην Κοινωνία της
Πληροφορίας: Στρατηγική και Δράσεις» του 1999 (Boufeas, G. et al, 2004; Hahamis, P.
et al., 2005) και, παράλληλα, για να επιτευχθούν οι στόχοι που τέθηκαν στο πλαίσιο της
πρωτοβουλίας e-Europe και του Σχεδίου Δράσης e-Europe 2002 που εγκρίθηκε στο
Συμβούλιο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Feira της Ισπανίας, τον Ιούνιο 2000.
Στη σημερινή συγκυρία, που χαρακτηρίζεται από την ένταξη της Ελλάδας στην
οικονομική και νομισματική ένωση και την ευρωπαϊκή ενοποίηση γενικότερα, έχει πλέον
διαμορφωθεί μια συνολική στρατηγική για την Κοινωνία της Πληροφορίας, με
συγκεκριμένους στόχους και διαδικασίες εφαρμογής. Αυτή η στρατηγική στηρίζεται
πάνω σε μερικές βασικές αρχές:


Καινοτομία

και

επιχειρηματικές

πρωτοβουλίες:

Η

ΚτΠ

αναπτύσσεται

στηριζόμενη στους μηχανισμούς της αγοράς και το θεσμικό πλαίσιο πρέπει να
διευκολύνει τις νέες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες και την καινοτομία.


Δημοκρατία και ατομικές ελευθερίες: Η ΚτΠ πρέπει να ενισχύει τις δημοκρατικές
διαδικασίες και να διαφυλάσσει τα δικαιώματα των πολιτών.



Ίσες ευκαιρίες και αλληλεγγύη: Η ΚτΠ πρέπει να δίνει σε όλους τους πολίτες
πρόσβαση στις ευκαιρίες, τη γνώση και τις αγορές που παρέχουν οι νέες
τεχνολογίες και να είναι αλληλεγγύη σε όσους δεν καταφέρουν να ενταχθούν.
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3.2.1. Στρατηγικοί Στόχοι του ΕΠΚτΠ
Οι γενικοί στρατηγικοί στόχοι του ΕΠΚτΠ για την περίοδο 2000-2006 είναι
δύο(www.3kps.gr):
 Ο πρώτος γενικός στόχος «Εξυπηρέτηση του Πολίτη και Βελτίωση της
Ποιότητας Ζωής», αφορά τη βελτίωση της ποιότητας της καθημερινής ζωής
μέσα από παρεμβάσεις σε κρίσιμους τομείς, όπως η Δημόσια Διοίκηση, η υγεία,
οι μεταφορές και το περιβάλλον. Οι παρεμβάσεις αφορούν κυρίως την ένταξη
ολοκληρωμένων συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών στη διαδικασία
παραγωγής των παραπάνω τομέων, έτσι ώστε να συμβάλλουν στη βελτίωση των
προσφερομένων υπηρεσιών.
 Ο δεύτερος στόχος «Ανάπτυξη και Ανθρώπινο Δυναμικό», αφορά τη
δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για την ενίσχυση μας διαδικασίας
οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης όπου η τεχνολογία και η γνώση
αποτελούν

τον

κύριο

μοχλό

αύξησης

της

παραγωγικότητας,

της

ανταγωνιστικότητας, των εισοδημάτων, της απασχόλησης και της ανάπτυξης του
ανθρώπινου δυναμικού. Ενέχει δράσεις για την ανάπτυξη των υποδομών
τηλεπικοινωνιών, την ενίσχυση της οικονομίας και της απασχόλησης µε την
αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, τη δημιουργία ενός συστήματος εκπαίδευσης και
κατάρτισης προσαρμοσμένου στις ανάγκες του 21ου αιώνα, και την προβολή του
ελληνικού πολιτισμού.
Για την επίτευξη των δύο γενικών στόχων το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνία
της Πληροφορίας (ΕΠΚτΠ)

θέτει µία σειρά από ειδικούς στόχους ή Άξονες

Προτεραιότητας (portal.infosoc.core.gr; Mavrotas, G. et al., 2004):
1. Παιδεία και πολιτισμός: Εξοπλισμός, δικτύωση, κατάρτιση εκπαιδευτικών και
ψηφιακό περιεχόμενο για τη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού συστήματος για τον
21ο αιώνα, χρήση νέων τεχνολογιών για τεκμηρίωση και προβολή του Ελληνικού
πολιτισμού.
2. Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής: χρήση
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (Information and
Communication Technologies (ICT)) για καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη σε
κρίσιμους τομείς της Δημόσιας Διοίκησης, βελτίωση της ποιότητας ζωής µε την
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εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην υγεία και την πρόνοια, στο περιβάλλον και στις
μεταφορές.

Καθώς

και

η

ανάπτυξη

εφαρμογών

και

υποδομών

του

Κτηματολογίου.
3. Ανάπτυξη και απασχόληση στην ψηφιακή οικονομία: δημιουργία συνθηκών
για τη μετάβαση στη «νέα οικονομία», µε την προώθηση του ηλεκτρονικού
επιχειρείν, της έρευνας και της διασύνδεσής της µε την παραγωγή, της κατάρτισης
στις νέες τεχνολογίες, της απασχόλησης και της τηλε-εργασίας την αξιοποίηση
των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) από τις ΜΜΕ.
4. Επικοινωνίες: στήριξη της διαδικασίας απελευθέρωσης της αγοράς, δράσεις
ανάπτυξης της τηλεπικοινωνιακής υποδομής σε απομακρυσμένες περιοχές για
παροχή προηγμένων υπηρεσιών σε χαμηλό κόστος και παροχή σημείων
πρόσβασης σε αυτές για τους πολίτες.
5. Τεχνική Βοήθεια: δράσεις με στόχο την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των
έργων / ενεργειών του Επιχειρησιακού Προγράμματος, στις διάφορες φάσεις
υλοποίησης τους. Ο άξονας αυτός περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν την
προετοιμασία, επιλογή, παρακολούθηση και αποτίμηση δράσεων και ενεργειών
της τεχνικής βοήθειας και των έργων του προγράμματος αλλά και την
εγκατάσταση και λειτουργία πληροφοριακών συστημάτων για διαχείριση,
παρακολούθηση

και

αξιολόγηση

των

δράσεων

του

Επιχειρησιακού

Προγράμματος της Κοινωνίας της Πληροφορίας.
3.2.2.

Εγκεκριμένα

Έργα

Επιχειρησιακού

Προγράμματος

"Κοινωνία

της

Πληροφορίας", Γ' Κ.Π.Σ., 2000-2006:
1. Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (e-business)
2. Ηλεκτρονική Μάθηση (e-learning)
3. Επεξεργασία εικόνας, ήχου και γλώσσας
4. ΗΡΩΝ - Π Απασχόληση Νέου Ερευνητικού Δυναμικού στις Επιχειρήσεις
5. Ανάπτυξη Πιλοτικών Εφαρμογών GRID για την Αξιοποίηση των Εθνικών
Υποδομών Πλέγματος GRID – APP

Παρακάτω δίνεται αναλυτικά ο προϋπολογισμός του προγράμματος.
Προϋπολογισμός Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας»:

46
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3-Η πορεία της ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην Ελλάδα
Συνολικό Κόστος :

2.675.974.859 Ευρώ

Δημόσια Δαπάνη :

2.167.474.859 Ευρώ

Κοινοτική Συμμετοχή :

1.663.421.863 Ευρώ

Εθνική Συμμετοχή :

504.052.996 Ευρώ

Ιδιωτική Συμμετοχή :

508.500.000 Ευρώ

Πίνακας 3.1 Προϋπολογισμός του Επιχειρησιακού Σχεδίου «Κοινωνία της
Πληροφορίας». Πηγή: www.3kps.gr
Ο απολογισμός του προγράμματος στα τέλη του έτους προγραμματισμού του (2006)
έδειξε τα εξής αποτελέσματα:
 65.000 επιμορφωμένοι καθηγητές με πιστοποίηση σε δεξιότητες χρήσης Η/Υ.
 ενήλικες που επιμορφώνονται από προγράμματα δια βίου μάθησης.
 Αριθμός βασικών Ηλεκτρονικά Παρεχόμενων υπηρεσιών στους Πολίτες: 8.
 10% καταρτισμένοι Δημ. Υπάλληλοι με ειδική και εξειδικευμένη κατάρτιση
εφαρμογής ΤΠΕ.
 Κατάρτιση 7.000 ατόμων για την ανάπτυξη εξειδικευμένων δεξιοτήτων ΤΠΕ
(“advanced ICT skills”).
 Πιστοποίηση προσόντων 40.000 ατόμων σε βασικές δεξιότητες χρήσης Η/Υ.
 2.000 Stage νέων επιστημόνων συναφών της πληροφορικής επαγγελμάτων.
 500 επιδοτούμενοι νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες.
 Αύξηση των ΜΜΕ που κάνουν εφαρμογή του ηλεκτρονικού επιχειρείν από
αμελητέο σε 15%
 Χρήση Ευρυζωνικών Υπηρεσιών (από το σύνολο των χρηστών) στο 50% του
μέσου όρου της ΕΕ.
 30% γεωγραφικής κάλυψης και 65% πληθυσμιακής κάλυψης επιτήρησης
φάσματος.
 Ποσοστό επίδοσης αλληλογραφίας εξωτερικού την τρίτη ημέρα από την
κατάθεση, από 42% σε >85%.
 700.000 ανθρωποώρες υπαλλήλων των ΕΛΤΑ που εκπαιδεύθηκαν.
 Εξοπλισμός του 55% των σχολείων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και του 100%
στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
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 Διασύνδεση με το δίκτυο του 100% των σχολείων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
και του 100% στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
 18 μαθητές ανά PC (από 51 στην έναρξη του προγράμματος).
 Αύξηση του αριθμού χρηστών στο 100% της ακαδημαϊκής κοινότητας στην
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (από 42% στην έναρξη του προγράμματος).

3.3. Ειδικό Επιχειρησιακό Σχέδιο του ΥΠΕΣ
Το Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης προκειμένου να
πραγματοποιήσει τους στρατηγικούς στόχους του σε σχέση με το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα ¨Κοινωνία της Πληροφορίας», προχώρησε στην υλοποίηση του Ειδικού
Επιχειρησιακού Σχεδίου του ΥΠΕΣ.
Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζεται η προσέγγιση για την εκπόνηση του
Ειδικού Επιχειρησιακού Σχεδίου του ΥΠΕΣ καθώς και η σχέση που συνδέει τα δύο
προγράμματα. Στο αριστερό τμήμα του διαγράμματος που ακολουθεί απεικονίζονται οι
γενικοί και ειδικοί στόχοι, καθώς και οι τέσσερις βασικές προτεραιότητες του Ε.Π.ΚτΠ
(δεν συμπεριλαμβάνεται η Τεχνική Βοήθεια) μέσω των οποίων θα υλοποιηθούν οι
παρεμβάσεις. Στο δεξί μέρος του σχήματος αποτυπώνονται οι παράμετροι που θα
ληφθούν υπόψη στον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό του Υπουργείου, προκειμένου να
σχεδιασθούν οι παρεμβάσεις με στόχο το βέλτιστο δυνατό ποιοτικό και ποσοτικό
αποτέλεσμα (www.gspa.gr).
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Οικονομική και Νομισματική Ένωση και Κοινωνία της Πληροφορίας

Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

 Καινοτομία και Επιχειρηματικές Πρωτοβουλίες
 Δημοκρατία και ατομικές ελευθερίες
 Ίσες ευκαιρίες και αλληλεγγύη

Γενικοί Στόχοι (2000-2006) ΚτΠ

 Εξυπηρέτηση του Πολίτη και βελτίωση της Ποιότητας Ζωής
 Ανάπτυξη και Ανθρώπινο Δυναμικό

Παιδεία και
Πολιτισμός

Εξυπηρέτηση
του Πολίτη και
βελτίωση της
ποιότητας ζωής

Ανάπτυξη και
Απασχόληση
στη ψηφιακή
οικονομία




Εξειδίκευση των Δράσεων
Προγραμματισμός των Παρεμβάσεων



Διάθεση Ανθρώπινου Δυναμικού




Εξέλιξη των δράσεων σύμφωνα με την ωρίμανση
Τρίπτυχο – Τεχνολογία – Διαδικασίες – Ανθρώπινο
Δυναμικό




Διεπαφές και Συνέργιες με άλλους Φορείς
Προσανατολισμός στον Πολίτη




Βιωσιμότητα και αποτελεσματικότητα των δράσεων
Περιβάλλον



Εξειδικευμένες Ομάδες Εργασίας ανά θεματικό αντικείμενο

Επικοινωνίες



Υλοποίηση των Παρεμβάσεων (2001-2006)



Αποτίμηση των Δράσεων

Σχήμα 3.1 Προσέγγιση για την εκπόνηση του Ειδικού Επιχειρησιακού Σχεδίου του
ΥΠΕΣ-Στόχοι. Πηγή:ΥΠΕΣ

Οι επιμέρους στόχοι του ειδικού Επιχειρησιακού Σχεδίου είναι οι εξής:
1) Η εξειδίκευση των Στρατηγικών κατευθύνσεων, ο προσδιορισμός των
επιχειρησιακών επιλογών του Υπουργείου και η ανάπτυξη των εσωτερικών
ικανοτήτων, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η συμβατότητα των επιλογών με τους
στόχους και τους άξονες του Ε.Π.ΚτΠ.
2) Η ανάδειξη, ο σχεδιασμός και ο προγραμματισμός των παρεμβάσεων, οι οποίες
έχουν προσανατολισμό στον πολίτη.
3) Η ανάδειξη, ο σχεδιασμός και ο προγραμματισμός των παρεμβάσεων.
4) Η διερεύνηση, καταγραφή και διεξοδική ανάλυση των προϋποθέσεων και των
κρίσιμων

παραγόντων

για

την

επιτυχία

και

αποτελεσματικότητα

των

παρεμβάσεων.
5) Η διερεύνηση, καταγραφή και διασφάλιση της αλληλεξάρτησης με άλλους
εμπλεκόμενους φορείς, έτσι ώστε να εξασφαλισθεί ο μέγιστος συντονισμός.
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3.3.1. Σχέδια δράσης του Ειδικού Επιχειρησιακού Σχεδίου του ΥΠΕΣ
Το Επιχειρησιακό Σχέδιο του ΥΠΕΣ εξειδικεύεται σε επτά επιμέρους σχέδια δράσης
τα οποία καταγράφονται και περιγράφονται σε προτεινόμενα επιμέρους έργα
(Αποστολάκης, Ι. et al., 2008):
ΔΡΑΣΗ 1: ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Η επιμόρφωση-κατάρτιση του Ανθρώπινου Δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης
περιλαμβάνει:
a) Την Ανάλυση Εκπαιδευτικών Αναγκών και το Σχεδιασμό του Προγράμματος
Επιμόρφωσης, έργο που απαιτείται να υλοποιηθεί άμεσα, προκειμένου να
σχεδιασθούν αναλυτικά οι δραστηριότητες επιμόρφωσης και κατάρτισης του
προσωπικού και να καλυφθούν οι άμεσες ανάγκες σε τομείς κρίσιμους για την
περαιτέρω εξέλιξη του Επιχειρησιακού προγράμματος και
b) Την υλοποίηση της επιμόρφωσης-κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού της
Δημόσιας Διοίκησης και μια σειρά έργων δημιουργίας και λειτουργίας υποδομών.
Τα έργα αυτά θα εξελιχθούν αμέσως μετά την ολοκλήρωση του σχεδιασμού του
εκπαιδευτικού προγράμματος και θα συνεχισθούν μέχρι την ολοκλήρωση του
Επιχειρησιακού Προγράμματος.
ΔΡΑΣΗ 2: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Η δράση αναλύεται σε έργα που υποστηρίζουν τους τρεις Στρατηγικούς Άξονες
Δράσης:
Ανθρώπινο Δυναμικό:
 Συστήματα αξιολόγησης και διαχείρισης ανθρώπινων πόρων
Διαδικασίες:
 Ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα για τις κεντρικές υπηρεσίες του
ΥΠΕΣΔΔΑ
 Ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα περιφερειών
 Ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα νομαρχιών
 Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και διαχείριση εγγράφων
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 Διασύνδεση των Δήμων με κεντρικές υπηρεσίες του ΥΠΕΣΔΔΑ
 Αναβάθμιση των διπλογραφικών συστημάτων των Δήμων για να είναι
σύννομα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
Τεχνολογικές υποδομές:
 Βάσεις δεδομένων, και εξοπλισμός που είναι απαραίτητα για την υλοποίηση
των έργων.
Αναλυτικά στη δράση αυτή εντάσσονται:
1.

Μελέτη λειτουργικού ανασχεδιασμού του ΥΠΕΣΔΔΑ

Μελέτη λειτουργικού ανασχεδιασμού του ΥΠΕΣ, με στόχο τη βελτίωση της
απόδοσης στους τομείς της ποιότητας, της ταχύτητας και του κόστους των παρεχόμενων
υπηρεσιών ή παραγόμενων προϊόντων. Το έργο του Λειτουργικού Σχεδιασμού
προτείνεται να εκτελεστεί σε δύο φάσεις: στη μελέτη και τη διαχείριση των αλλαγών.
Ο ανασχεδιασμός των συστημάτων ανθρώπινων πόρων σε συνδυασμό με τον
ανασχεδιασμό των διαδικασιών και των συστημάτων παρακολούθησης και ελέγχου της
απόδοσης και την παράλληλη ανάπτυξη των υποστηρικτικών πληροφοριακών
συστημάτων είναι οι βάσεις που στηρίζουν το οικοδόμημα του επιχειρησιακού
ανασχεδιασμού όπως φαίνεται στο ακόλουθο σχήμα:
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ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣ
ΜΟΣ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΧ.
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ &
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ
ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Σχήμα 3.2 Οι βάσεις του λειτουργικού ανασχεδιασμού. Πηγή ΥΠΕΣ

2.

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) Υπουργείου Εσωτερικών
Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης.

Η υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος είναι ένα από
βασικότερα συστατικά για την επιτυχία της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Θα
αναβαθμίσει τις διαδικασίες και λειτουργίες της Υπουργείου Εσωτερικών έχοντας σαν
αποτέλεσμα να αναβαθμιστούν οι προσφερόμενες υπηρεσίες του ΥΠΕΣΔΔΑ και να
οδηγήσουν στην επιτυχημένη υλοποίηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Το ΟΠΣ της
Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠΕΣΔΔΑ θα καλύπτει τις ανάγκες των επιμέρους τμημάτων.
3.

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) Γενικής Γραμματείας
Δημόσιας Διοίκησης.

Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) Γενικής Γραμματείας Δημόσιας
Διοίκησης καλύπτει τις ανάγκες των επιμέρους τμημάτων της υπηρεσίας.
4.

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων
(Ο.Π.Σ.ΝΑ.)
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Έχει σκοπό την ανάπτυξη εφαρμογών και την εγκατάσταση των συστημάτων
πληροφορικής απαραίτητων για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία
των αντίστοιχων υπηρεσιών της Ν.Α και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.
5.

Διασύνδεση και προσαρμογές των Π.Σ. των Δήμων

Στόχος του έργου αυτού είναι η εξασφάλιση της ροής δεδομένων και πληροφοριών
μεταξύ των δήμων και των εποπτευόντων φορέων, μέσω της διασύνδεσης των
πληροφοριακών τους συστημάτων και η άμεση βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη.
6.

Σύστημα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων (HRMS)

Το Σύστημα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων του Υπουργείου Εσωτερικών έχει
στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και τον καλύτερο συντονισμό των ενεργειών
καθώς και των λαμβανομένων αποφάσεων. Σε αυτό το σύστημα θα διαχειρίζονται όλα τα
στοιχεία που σχετίζονται με το ανθρώπινο δυναμικό του υπουργείου, ενώ παράλληλα θα
διερευνηθεί η δυνατότητα χρήσης του και από άλλους φορείς του δημοσίου τομέα.
7.

Σύστημα Υποστήριξης των Διαδικασιών Ελέγχου και Επιθεώρησης της
Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.)

Αποτελεί την αναβάθμιση του προηγούμενου συστήματος και του εξοπλισμού.
Ολοκληρώνεται με την ανάπτυξη μιας σειράς εφαρμογών που έχουν σκοπό να
διευκολύνουν σημαντικά το έργο του Σώματος των Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας
Διοίκησης.
8.

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) Ειδικού Ληξιαρχείου

Βασικός στόχος ήταν η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού
συστήματος διαχείρισης των αλφαβητικών καταλόγων, που θα διευκολύνει την
αλφαβητική ανεύρεση διαφόρων ληξιαρχικών πράξεων.
9.

Αναβάθμιση

Πληροφοριακού

Συστήματος

Γενικής

Γραμματείας

Ισότητας
Οι τομείς δράσης αναπτύσσονται σε τέσσερα αναπτυξιακά προγράμματα με τελικό
δικαιούχο τη Γενική Γραμματεία Ισότητας. Συγκεκριμένα:
 Ανάπτυξη «Info kiosks”
 Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος, δημιουργία
συστήματος

διαχείρισης

και

ανάλυσης

πληροφοριών-
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δεδομένων για την αναζήτηση εργασίας και αναβάθμιση του
πληροφοριακού συστήματος της ΓΓΙ.
 Διαδικτυακή πύλη Γενικής Γραμματείας Ισότητας
 Δημιουργία μονάδας τηλεδιάσκεψης και τηλε-εκπαίδευσης.
ΔΡΑΣΗ

3:

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΑΙ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΤΗΣ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ
Στη δράση αυτή εντάσσονται:
1) Σχεδιασμός μεθοδολογικού πλαισίου για την αποτίμηση των νομοθετικών
ρυθμίσεων (Regulatory Impact Assessment)
Το έργο αυτό αφορά την εκπόνηση μελέτης για το Σχεδιασμό μεθοδολογικού
πλαισίου για την αποτίμηση των νομοθετικών ρυθμίσεων προκειμένου να παράσχει στη
διοίκηση ένα τεχνικό εργαλείο με το οποίο θα είναι δυνατή η αποτίμηση του κόστους
κάθε μιας κανονιστικής ρύθμισης, κοινωνικού ή οικονομικού χαρακτήρα.
2) Εθνικό Ττυπογραφείο
Το έργο αυτό περιλαμβάνει τα επιμέρους έργα:
 Ψηφιοποίηση περιεχομένου του συνόλου των Φύλλων Εφημερίδων της
Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) και αυτοματοποίηση διαδικασίας παραγωγής.
 Εγκατάσταση “Info kiosks” τα οποία θα παρέχουν στους πολίτες δυνατότητα
πρόσβασης, αναζήτησης και εκτύπωσης ΦΕΚ.
 Ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης και ανάπτυξης λογισμικού αναζήτησης ΦΕΚ
 Ασφάλεια δεδομένων
 Αποτίμηση της λειτουργίας των “Info kiosks”, σχεδιασμού μελλοντικών
επεκτάσεων.
3) «Ραπτάρχης»
Το έργο αφορά τη δημιουργία υποδομών για διάχυση της κωδικοποιημένης
Νομοθεσίας σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η λύση η οποία προτείνεται θα είναι υβριδική και
περιλαμβάνει εκτός από την αναβάθμισης του υπάρχοντος Πληροφοριακού Συστήματος:
 Την εφαρμογή Εξυπηρέτησης συνδρομητών μέσω Internet
 Την εφαρμογή διάθεσης του «Πανδέκτη» σε μαγνητικά μέσα (CD)
 Την εφαρμογή υποβοήθησης λειτουργίας Help Desk
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 Τις εφαρμογές Πληροφοριακού Συστήματος Διοίκησης
Ο «Ραπτάρχης» κωδικοποιεί τις νομοθετικές διατάξεις, ώστε να είναι δυνατόν τόσο
στις υπηρεσίες όσο και σε οποιονδήποτε άλλο χρήστη (νομικός κόσμος, πολίτες,
επιχειρήσεις) να γνωρίζουν το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και να συναλλάσσονται με
ασφάλεια δικαίου.
ΔΡΑΣΗ 4: ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Η δράση αυτή περιλαμβάνει:
1) Πρόγραμμα Αριάδνη
Το έργο Αριάδνη αφορά στην εγκατάσταση και υποστήριξη της λειτουργίας της
Κεντρικής μονάδας Υποστήριξης, καθώς και τη διασύνδεση των Γραφείων
Εξυπηρέτησης του Πολίτη σε ένα ενιαίο δίκτυο. Το έργο αποσκοπεί στη βελτίωση της
επικοινωνίας και της ποιότητας εξυπηρέτησης που λαμβάνει ο πολίτης από τις Δημόσιες
Υπηρεσίες της χώρας. Το πρόγραμμα αυτό σηματοδοτεί τη συνεργασία της Δημόσιας
Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και θα υλοποιηθεί μέσω κεντρικών και
αποκεντρωμένων δράσεων Βασική λειτουργία του Προγράμματος «Αριάδνη» είναι
οργάνωση, η ανανέωση και ο εμπλουτισμός της υπάρχουσας δημόσιας πληροφορίας σε
ψηφιακή μορφή, ώστε να επιτρέπεται η περαιτέρω ταξινόμηση της σε δικτυωμένες και
υποστηριζόμενες βάσεις δεδομένων, οι οποίες θα είναι προσπελάσιμες μέσω Διαδικτύου.
2) Δημιουργία Μηχανισμού Αξιολόγησης και Οργάνωσης της Αδόμητης
Πληροφορίας (Διαχείριση Γνώσης)
Το έργο αυτό αφορά τη δημιουργία συστήματος συλλογής και οργάνωσης της
αδόμητης πληροφορίας με τη χρήση νέων τεχνολογιών. Το ΥΠΕΣΔΔΑ, θα πρέπει να
είναι σε θέση να αξιοποιήσει κάθε διαθέσιμη πληροφορία σχετικά με τους πολίτες τους,
είτε αυτές βρίσκονται μέσα στο Φορέα, είτε έξω απ’ αυτόν (Internet). Τα βήματα για την
υλοποίησή του είναι τα εξής:
 Μελέτη για τον καθορισμό της μεθοδολογίας επιλογής της προς δημοσίευσης
πληροφορίας
 πλατφόρμα λογισμικού
 ανάπτυξη βασικών εφαρμογών
 εκπαίδευση χρηστών και διαχειριστών του σήματος
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 υποδομές υποστήριξης.
3) Διαδικτυακή Πύλη (WEB PORTAL) της κυβέρνησης και διεπαφής με τον
πολίτη.
Η ολοένα αυξανόμενη ζήτηση για ηλεκτρονικές υπηρεσίες καθιστά επιτακτική την
ανάγκη για το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. να στρέψει τις προσπάθειές του στην παροχή τέτοιου
είδους υπηρεσιών μέσω της δημιουργίας Διαδικτυακής Πύλης. Σε αρχικό στάδιο
προτείνεται η παροχή ενημερωτικού υλικού και στη συνέχεια η επέκταση της
συγκεκριμένης ενέργειας στη δυνατότητα αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας των
πολιτών. Οι δυνατότητες που θα παρέχει μεταξύ άλλων η Διαδικτυακή πύλη είναι οι
εξής:
 Ενοποίησης των Διαδικτυακών τόπων που διαθέτει ήδη το ΥΠΕΣ.
 Δημοσίευση πληροφοριών και περιεχόμενο για τον πολίτη και τις επιχειρήσεις
 Εισαγωγή, έλεγχος και δημοσίευση του περιεχομένου στο Διαδικτυακό τόπο από
μη ειδικευμένους χρήστες
 Εμφάνιση των ιστοσελίδων του τόπου και αποστολή περιεχομένου σε όλα τα είδη
κινητών/ασύρματων συσκευών
 Αποστολή e-mail και alerts από τους διαχειριστές της πύλης στους χρήστες.
 Δυνατότητα διασύνδεσης και ολοκλήρωσης με άλλα πληροφοριακά συστήματα
του ΥΠΕΣ
 24ωρη διαθεσιμότητα της βάσης όλες τις μέρες του χρόνου.
 δυνατότητα για διεξαγωγή on line συζητήσεων και καταγραφή απόψεων (panel
Πολιτών).
ΔΡΑΣΗ 5: ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Στη δράση αυτή εντάσσονται τα παρακάτω έργα:
1) Εθνικό Δημοτολόγιο
Το έργο για τη δημιουργία και ολοκλήρωση του Εθνικού Δημοτολογίου διακρίνεται
σε δύο στάδια. Συγκεκριμένα τα βήματα για την υλοποίηση αυτού του έργου είναι:
 Το πρώτο στάδιο αφορά στη μελέτη σύνδεσης του Εθνικού Δημοτολογίου, με
τους εκλογικούς καταλόγους και
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 Το δεύτερο αφορά στην πραγμάτωση του Εθνικού Δημοτολογίου, δηλαδή την
έκδοση ειδικού μοναδικού αριθμού αμφιμονοσήμαντα ορισμένου για κάθε
πολίτη.
2) Υπηρεσία Διαβατηρίων
Με αυτό το πρόγραμμα υλοποιούνται η προμήθεια και η εγκατάσταση
ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος των διαβατηρίων
3) Εφαρμογή Έξυπνης Κάρτας
Τα έργα που πρόκειται να πραγματοποιηθούν θα αναβαθμίσουν τις προσφερόμενες
υπηρεσίες του ΥΠΕΣΔΔΑ και θα οδηγήσουν στην υλοποίηση της ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης. Το συγκεκριμένο έργο αφορά την πιστοποίηση στης αυθεντικότητας
μέσω ψηφιακών πιστοποιητικών τα οποία θα βοηθήσουν στην εξακρίβωση ότι οι
αποστέλλοντες πληροφοριακά δεδομένα ότι είναι όντως αυτοί που ισχυρίζονται ότι
είναι.
ΔΡΑΣΗ 6: ΠΑΡΟΧΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Η δράση αυτή έχει σκοπό:
 Να υποστηρίζει τις λειτουργίες της Γενικής Γραμματείας που αφορούν στην
αξιολόγηση των κινδύνων που προέρχονται από φυσικές ή τεχνολογικές ή
άλλες καταστροφές
 Να συντονίζει τις ενέργειες του δημόσιου και ιδιωτικού δυναμικού για την
εξασφάλιση της απαραίτητης ετοιμότητας της χώρας στην αντιμετώπιση των
καταστροφών
 Να βοηθήσει στην μείωση των επιπτώσεων των φυσικών και τεχνολογικών
κινδύνων στον πληθυσμό, στις υποδομές και γενικότερα στην οικονομία, με
την ανάπτυξη των κατάλληλων πληροφοριακών συστημάτων και την
δημιουργία ενός δικτύου διάδοσης της πληροφορίας.
Στην παρούσα δράση εντάσσεται το Ολοκληρωμένο Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα
Πολιτικής Προστασίας, που στοχεύει:
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 στην

πρόληψη

του

καταστροφικού

φαινομένου

(παρεμβάσεις

στον

σχεδιασμό, επικαιροποίηση και αναβάθμιση όλων των διαθέσιμων πόρων, την
προσομοίωση σχετικών γεγονότων, την μελέτη ανάλογων γεγονότων του
παρελθόντος κλπ
 στην στήριξη στην λήψη αποφάσεων, παρακολούθηση του γεγονότος,
συνεχής καταγραφή και υπολογισμός του δυναμικού που χρησιμοποιείται
κλπ, κατά την διάρκεια διαχείρισης έκτακτης ανάγκης
 στην εσωτερική διαχείριση (καταγραφή του προσωπικού, εσωτερικοί υλικοί
πόροι, διαχείριση των εθελοντικών ομάδων κλπ)
 στην ενημέρωση και εκπαίδευση των εμπλεκομένων φορέων και των πολιτών
Το Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Πολιτικής Προστασίας αποτελείται από τέσσερα
υποσυστήματα:
Υποσύστημα 1: Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (ΓΣΠ)
Υποσύστημα2: Χαρτογραφική βάση δεδομένων
Υποσύστημα 3: Σύστημα αξιολόγησης και εκτίμησης κινδύνων
Υποσύστημα 4: Δικτυακή πύλη (web portal) ενημέρωσης και παροχής πληροφοριών
ΔΡΑΣΗ 7 : ΥΠΟΔΟΜΕΣ
1) Μελέτη για τη δημιουργία υποδομών ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ
πληροφοριακών συστημάτων δημοσίων υπηρεσιών (government metadata
framework)
Για την επιτυχία της ηλεκτρονικής κυβέρνησης (e-government) είναι απαραίτητη η
χρήση εφαρμογών metadata framework στα πληροφοριακά συστήματα του ευρύτερου
δημόσιου τομέα. Ο πιο επιτυχής ορισμός του metadata (μεταδεδομένα) είναι “data for
data” (Δεδομένα για τα δεδομένα). Ουσιαστικά πρόκειται για πληροφορία (data) σχετικά
με τη δομή και το περιεχόμενο της πηγής από την οποία προέρχεται η αρχική
πληροφορία. Η δομή των μεταδεδομένων διαιρείται σε στοιχεία όπου περιγράφονται
διαφορετικά τμήματα της πηγής της αρχικής πληροφορίας. Κάθε πηγή παρέχει τα δικά
της metadata τα οποία περιγράφουν μοναδικά τη δική της οργανωτική δομή.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα μεταδεδομένων είναι ο κατάλογος μιας βιβλιοθήκης όπου
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περιέχονται πληροφορίες (ονόματα συγγραφέων, εκδόσεις κλπ.) για τα κυρίως δεδομένα
που είναι τα περιοδικά τα βιβλία κλπ.
2) Ανάπτυξη ιδιωτικού κορμού δικτύου (VPN) δημόσιας διοίκησης.
To Εθνικό Δίκτυο της Δημόσιας Διοίκησης «ΣΥΖΕΥΞΙΣ», αποτελεί την βασική
υποδομή ΤΠΕ, που θα εξυπηρετήσει και θα διευκολύνει σημαντικά τη ροή των
πληροφοριών μεταξύ των Δημοσίων υπηρεσιών και τη μεταξύ τους διασύνδεση. Το
«ΣΥΖΕΥΞΙΣ», στοχεύει να καλύψει τις ανάγκες των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης
για τη μεταξύ τους επικοινωνία με τηλεφωνία, με δεδομένα (επικοινωνία υπολογιστώνΙΝΤΕΡΝΕΤ), με εικόνα (τηλεδιάσκεψη και τηλε-εκπαίδευση) και με τηλεφωνική
υπηρεσία σε δίκτυα εκτός του ΣΥΖΕΥΞΙΣ.

3.4. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΟΛΙΤΕΙΑ»
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΟΛΙΤΕΙΑ, εργαλείο δημόσιας πολιτικής, στοχεύει
στην Επανίδρυση της Δημόσιας Διοίκησης, ώστε να καταστεί θεσμός εγγύησης της
ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής (http://www.politeia.gov.gr/portal/). Το έργο
αυτό

εκπονείται κάθε τρία (3) χρόνια από το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας

Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Στόχος του Προγράμματος είναι η προσαρμογή της
Δημόσιας Διοίκησης στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η διαρκής βελτίωσή της με
την εισαγωγή νέων συστημάτων οργάνωσης και η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Το
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» λειτουργεί συμπληρωματικά και σε σύνδεση
με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας».
Οι επιμέρους στόχοι του προγράμματος συνοψίζονται ως εξής:
1. Προσανατολισμός της παροχής υπηρεσιών προς τις ανάγκες των Πολιτών
2. Αύξηση της Δυνατότητας Προσπέλασης στις Αναφερόμενες Υπηρεσίες
3. Αντιμετώπιση του Κοινωνικού Αποκλεισμού
4. Βελτιστοποίηση της Διαχείρισης της Πληροφορίας
5. Αύξηση της Παραγωγικότητας και της Αποτελεσματικότητας της
Δημόσιας Διοίκησης
6. Προώθηση του συνόλου των θεσμικών διοικητικών ρυθμίσεων για την
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

59
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3-Η πορεία της ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην Ελλάδα
7. Αναγκαίες προσαρμογές στις γνώσεις και δεξιότητες του ανθρώπινου
δυναμικού
8. Αναδιοργάνωση της Διοίκησης
9. Αξιοποίηση των ΤΠΕ για την ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας
10. Ενίσχυση των υποδομών και υπηρεσιών Πολιτικής Προστασία
3.4.1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πολιτεία 2005-2007»
Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται: α) από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, β) από τα
Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης, γ) από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και δ)
από ευρωπαϊκά προγράμματα.
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πολιτεία» 2005-2007, υποστηρίζει δράσεις
Υπουργείων και Περιφερειών, κυρίως, και υλοποιείται μέσα από δράσεις σε επτά (7)
Υποπρογράμματα. Κατά τα έτη 2005 και 2006, εντάχθηκαν 213 έργα, συνολικού
προϋπολογισμού 12,5 εκατομμυρίων ευρώ, περίπου, και η κατανομή τους, ανά
υποπρόγραμμα, είναι η εξής (www.gspa.gr):
Υποπρογράμματα

Πλήθος ενταγμένων έργων

1. Εξυπηρέτηση Πολιτών κα Επιχειρήσεων

53 έργα

2. Νέα Συστήματα Οργάνωσης και

51 έργα

Διοίκησης Δημοσίων Υπηρεσιών
3. Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

54 έργα

4. Ενδυνάμωση Ανθρώπινου Δυναμικού

6 έργα

5. Διαφάνεια και Αξίες Χρηστής

17 έργα

Διακυβέρνησης
6. Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών

12 έργα

7. Τεχνική Βοήθεια

20 έργα

Πίνακας 3.2 Υποπρογράμματα και έργα του Επιχειρησιακού Προγράμματος.
«ΠΟΛΙΤΕΙΑ 2005-2007».Πηγή: ΥΠΕΣ- www.gspa.gr

3.4.1.i. Διάρθρωση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πολιτεία 2005-2007»:
 Υποπρόγραμμα 1 : Εξυπηρέτηση Πολιτών και Επιχειρήσεων
 Μέτρο 1.1. Ανάπτυξη και ενίσχυση των υπηρεσιών μιας στάσης.
 Μέτρο 1.2. Εξυπηρέτηση Ειδικών Ομάδων Πολιτών.
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 Μέτρο 1.3. Άρση Διοικητικών Εμποδίων (Cut Red Tape) και
ανασχεδιασμός διοικητικών διαδικασιών.
 Υποπρόγραμμα 2 : Νέα συστήματα οργάνωσης και Διοίκησης Δημοσίων
Υπηρεσιών.
 Μέτρο 2.1. Αναδιοργάνωση Κεντρικής διοίκησης
 Μέτρο 2.2. Ανασυγκρότηση της Αποκέντρωσης (Περιφέρεια).
 Μέτρο 2.3. Διάκριση μεταξύ των επιτελικών και των εκτελεστικών
αρμοδιοτήτων.
 Μέτρο 2.4. Καθιέρωση Συστημάτων ISO.
 Μέτρο 2.5. Καθιέρωση συστημάτων Διοίκησης Ολικής Ποιότητας : Αυτοαξιολόγηση Δημοσίων Οργανώσεων.
 Μέτρο 2.6. Εφαρμογή Συστήματος Μέτρησης Απόδοσης Δημοσίων
Οργανώσεων.
 Μέτρο 2.7. Εισαγωγή Συστημάτων Στρατηγικού Προγραμματισμού στη
Δημόσια Διοίκηση.
 Υποπρόγραμμα 3 : Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
 Μέτρο

3.1.

Ανάπτυξη

πιστοποιημένων

δικτυακών

τόπων

και

διαδικτυακών πυλών.
 Μέτρο

3.2.

Ασφάλεια

ψηφιακών

συναλλαγών

(Ηλεκτρονική

αυθεντικοποίηση και διαχείριση ψηφιακών υπογραφών).
 Μέτρο 3.3. Τυποποίηση της ψηφιακής συνεργασίας μεταξύ δημοσίων
υπηρεσιών (G2G-Διαλειτουργικότητα).
 Μέτρο 3.4. Δημιουργία δικτυακών τόπων με προστιθέμενη αξία για
Πολίτες και Επιχειρήσεις (ποιότητα περιεχομένου).
 Μέτρο 3.5. Καινοτομίες στη Δημόσια Διοίκηση.
 Υποπρόγραμμα 4 : Ενδυνάμωση Ανθρώπινου Δυναμικού
 Μέτρο

4.1.

Προγραμματισμός

Ανθρώπινων

Πόρων

-

Σύστημα

Προσλήψεων.
 Μέτρο 4.2.
 Στοχευμένη Εκπαίδευση και Κατάρτιση του Ανθρώπινου Δυναμικού της
Δημόσιας Διοίκησης.
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 Μέτρο 4.3. Βελτίωση των Συστημάτων και Μεθοδολογιών Εκπαίδευσης
των Δημοσίων Υπαλλήλων
 Μέτρο 4.4. Σύστημα Αξιολόγησης Απόδοσης Δημοσίων Υπαλλήλων.
 Μέτρο 4.5. Ανασυγκρότηση Υπαλληλικού Σώματος.
 Υποπρόγραμμα 5 : Διαφάνεια και Αξίες Χρηστής Διακυβέρνησης
 Μέτρο 5.1. Συμμετοχή των πολιτών και επιχειρήσεων στη λήψη
αποφάσεων.
 Μέτρο 5.2. Ανάπτυξη Αποτελεσματικού Θεσμικού Πλαισίου για τη
διαφάνεια.
 Μέτρο 5.3. Πολιτικές Επαγγελματικής Κοινωνικοποίησης.
 Μέτρο 5.4. Μηχανισμοί Ελέγχου.
 Υποπρόγραμμα 6 : Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών
 Μέτρο 6.1. Βελτίωση της Υποδομής και Ενίσχυση της Λειτουργίας του
Ενιαίου Ευρωπαϊκού Αριθμού Κλήσεων Έκτατης Ανάγκης (112).


Μέτρο

6.2.

Καθιέρωση

Εθνικού

Συστήματος

Έγκαιρης

Προειδοποίησης.


Μέτρο 6.3. Ανάπτυξη Βάσης Δεδομένων σε Εθνικό Επίπεδο για
θέματα Πολιτικής Προστασίας.



Μέτρο 6.4. Βελτίωση Υποδομών των Υπηρεσιών Πολιτικής
Προστασίας.



Μέτρο 6.5. Καθιέρωση Ενιαίου Συστήματος Εκπαίδευσης Στελεχών
Πολιτικής Προστασίας.

 Υποπρόγραμμα 7 : Τεχνική Βοήθεια
Περιλαμβάνεται η διάθεση Τεχνικής Βοήθειας προς το ΥΠΕΣ και κάθε άλλο φορέα
που συμμετέχει στο Πρόγραμμα «Πολιτεία», καθώς και η υλοποίησης όλων εκείνων των
δράσεων που απαιτούνται για τη διοίκηση του Προγράμματος.
3.4.2. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πολιτεία 2008-2010»
Η νέα φάση εφαρμογής του Προγράμματος ΠΟΛΙΤΕΙΑ για την περίοδο 2008 – 2010
αποσκοπεί στη συνέχιση της βασικής επιδίωξης του Προγράμματος, η οποία είναι η
ουσιώδης βελτίωση της λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης.
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Η τέταρτη προγραμματική περίοδος 2007 – 2013 έχει διαφοροποιήσεις στις
Στρατηγικές και στους Στόχους, αλλά και στην εφαρμογή και διαχείριση των
προγραμμάτων που έχουν προβλεφθεί. Μία από τις σημαντικές διαφοροποιήσεις
αποτελεί η πρόκριση στόχευσης στο σχεδιασμό και υλοποίηση μεγάλων έργων, ώστε να
αποφεύγεται

ο

κατακερματισμός

των

πόρων.

Το

Επιχειρησιακό

Πρόγραμμα

«ΠΟΛΙΤΕΙΑ» δύναται να χρηματοδοτήσει μικρές παρεμβάσεις, με την προϋπόθεση ότι
αυτές θα οδηγούν σε ορατά και άμεσα αποτελέσματα και θα δρουν συμπληρωματικά σε
μεγάλα έργα, συμβάλλοντας στην επιτάχυνση της υλοποίησής τους και στην καλύτερη
αξιοποίηση.
Το Πρόγραμμα ΠΟΛΙΤΕΙΑ 2008 – 2010 καταδεικνύει ότι η προτεινόμενη
Στρατηγική ενσωματώνει και διευρύνει τις προηγούμενες πολιτικές εκσυγχρονισμού της
Δημόσιας Διοίκησης και διασφαλίζει τη συνέχεια και συνέπεια των δράσεων και έργων
του Προγράμματος των προηγούμενων ετών (ΥΠΕΣ, 2005).
Πιο συγκεκριμένα, η Στρατηγική του Προγράμματος σχετίζεται άμεσα με την ενίσχυση
και προώθηση δύο βασικών επιπέδων της δημόσιας δράσης:
 Το πεδίο υποστήριξης των δημοσίων πολιτικών (ενδυνάμωση δομών και
διαδικασιών)
 Το

πεδίο

εφαρμογής

των

πολιτικών

και

εξασφάλισης

συνεργιών

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (αποτελεσματική παραγωγή δημοσίων αγαθών
– υπηρεσιών)
Βασικές Αρχές της Στρατηγικής του Προγράμματος ΠΟΛΙΤΕΙΑ στα πλαίσια της
βελτίωσης της διοικητικής και κρατικής λειτουργίας και του μετασχηματισμού των
σχέσεων της διοίκησης με τους πολίτες αποτελούν:


η προσβασιμότητα



η διαφάνεια



η αξιοπιστία των υπηρεσιών



η ποιότητα και αποτελεσματικότητα της διοίκησης και



η εξυπηρέτηση των πολιτών

Απώτερος Σκοπός είναι η μεταστροφή της δημόσιας διοίκησης από ένα απρόσωπο
και γραφειοκρατικό σύστημα σε ένα πολιτοκεντρικό σύστημα διοίκησης. Δοθέντος
αυτού, στο επίκεντρο της σχεδιαστικής αντίληψης του Προγράμματος «ΠΟΛΙΤΕΙΑ»
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βρίσκεται ο πολίτης. Οι Στόχοι μέσα από τους οποίου εξειδικεύεται η Στρατηγική του
Προγράμματος είναι:
1. Η Βελτίωση της εξυπηρέτησης Πολιτών και Επιχειρήσεων
2. Η Αξιοποίηση Συστημάτων Οργάνωσης και Διοίκησης δημοσίων Υπηρεσιών
3. Η Ενθάρρυνση δομών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
4. Η Ενθάρρυνση διαφάνειας και προώθηση χρηστής διοίκησης
5. Η Ενίσχυση της προστασίας πολιτών
Με βάση την προαναφερθείσα Στρατηγική και την εξειδίκευσή της σε πέντε
στρατηγικούς Στόχους προσδιορίζεται η ανάπτυξη του Προγράμματος «ΠΟΛΙΤΕΙΑ
2008-2010» σε πέντε (5) Υποπρογράμματα:
 Υποπρόγραμμα 1: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Αφορά στην προώθηση της αποτελεσματικής διοίκησης για την επίτευξη
προκαθορισμένων αποτελεσμάτων και την προώθηση της διαφάνειας στη λειτουργία της
δημόσιας διοίκησης με απώτερο σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και
επιχειρήσεων.
Καινοτόμο στοιχείο αποτελεί η εισαγωγή πρωτοβουλιών για τη διοικητική σύγκλιση
της ελληνικής δημόσιας διοίκησης με άλλες των χωρών της Ε.Ε.
 Υποπρόγραμμα 2: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Αφορά στην προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με σκοπό την καλύτερη
και φιλικότερη εξυπηρέτηση του πολίτη.
Καινοτόμο στοιχείο αποτελεί η εφαρμογή ενός νέου προτύπου διαλειτουργικότητας, και
η ψηφιοποίηση του περιεχομένου λειτουργίας των δημοσίων οργανισμών.
 Υποπρόγραμμα 3: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Αφορά στη διαχείριση πολιτικής προστασίας, λαμβάνοντας υπόψη τον προληπτικό
και κατασταλτικό ρόλο της κρατικής μηχανής, καθώς και στη διαχείριση κρίσεων
προερχομένων από φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές.
Καινοτόμο στοιχείο αποτελεί η πρωτοβουλία για τη διοικητική προσαρμογή της χώρας
στις σχετικές με την πολιτική προστασία απαιτήσεις της Ε.Ε.
 Υποπρόγραμμα 4: ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Αφορά στην αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού με τη χρήση διεθνών βέλτιστων
πρακτικών και στην καταγραφή του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης.
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Καινοτόμο στοιχείο αποτελεί η υλοποίηση δράσεων με σκοπό την ευαισθητοποίηση του
ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα διαφάνειας στη δημόσια διοίκηση.
 Υποπρόγραμμα 5: ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
Αφορά στην εξασφάλιση της απαραίτητης συνδρομής για το σχεδιασμό, ωρίμανση,
υλοποίηση, προώθηση και διαχείριση των έργων που εντάσσονται στο Πρόγραμμα
«ΠΟΛΙΤΕΙΑ».
Στο πλαίσιο εφαρμογής του Προγράμματος κατά την υλοποίηση των προτεινόμενων
δράσεων και μέτρων, αναδεικνύεται η άμεση συνάφεια και ευθεία συμβολή του στην
υποστήριξη και ολοκλήρωση της Διοικητική Μεταρρύθμισης, καθιστώντας το
«ΠΟΛΙΤΕΙΑ» ένα βασικό εργαλείο υποστήριξης για την υλοποίηση μιας αποδοτικής και
αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης, η οποία αξιοποιεί στο βέλτιστο βαθμό το
ανθρώπινο δυναμικό της.

3.5. Το Πρόγραμμα «ΣΥΖΕΥΞΙΣ»
Το «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» είναι ένα έργο του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης (ΥΠΕΣΔΔΑ), με το οποίο επιδιώκεται η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισμός
της τηλεπικοινωνιακής υποδομής του Δημόσιου Τομέα (Hahamis, Panos et al., 2005).
Πρόκειται για ένα δίκτυο πρόσβασης και κορμού για τους φορείς του Δημοσίου, με
σκοπό να καλύψει όλες τις ανάγκες για τη μεταξύ τους επικοινωνία με Τηλεφωνία
(τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα στους φορείς), Δεδομένα (επικοινωνία υπολογιστών Internet) και Video (τηλεδιάσκεψη - τηλεεκπαίδευση).
Σκοπός του έργου είναι η βελτίωση της λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών, με
την αναβάθμιση της μεταξύ τους επικοινωνίας μέσω της παροχής προηγμένων
τηλεματικών υπηρεσιών με χαμηλό κόστος, και η ενοποιημένη εξυπηρέτηση των
πολιτών, με αυτοματοποιημένα και φιλικά προς τον χρήστη συστήματα πληροφόρησης
και διεκπεραίωσης συναλλαγών με το Δημόσιο
Το Έργο "ΣΥΖΕΥΞΙΣ" αποτελεί τυπικό έργο παροχής τηλεπικοινωνιακών και
τηλεματικών

υπηρεσιών

μεγάλης

έκτασης

και

κλίμακας

(www.infosoc.gr/NR/rdonlyres/6D7BBCB5-83B5-434B.../ΣΥΖΕΥΞΙΣ.doc). Καλύπτει το
σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας με παρουσία σε περίπου 1800 σημεία (πελάτες).
Αναφέρεται σε Φορείς του Ελληνικού Δημόσιου Τομέα, οι ανάγκες των οποίων δεν
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περιορίζονται σε απλές τηλεφωνικές συνδέσεις αλλά επεκτείνονται περιλαμβάνοντας
προηγμένες υπηρεσίες φωνής, δεδομένων και εικόνας. Τέτοιοι φορείς (συνολικά 65)
είναι:
 Όλοι οι Φορείς ΥΠΕΣΔΔΑ: Υπουργεία, Γενικές Γραμματείες, Περιφέρειες,
Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Νομαρχίες, Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
 Όλοι οι Φορείς του τομέα της Υγείας: ΠΕΣΥ, Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, κλπ.
 Όλες οι Διαχειριστικές Αρχές (ΔΑ) του Γ’ ΚΠΣ του Υπουργείου Οικονομίας και
Οικονομικών
 Όλα τα στρατολογικά γραφεία της χώρας.
Στόχος είναι να αποτελέσει το Εθνικό Δίκτυο της Δημόσιας Διοίκησης, το οποίο για τρία
χρόνια χωρίς κανένα κόστος θα προσφέρει στους φορείς που εντάσσονται σε αυτό
υπηρεσίες όπως :
 Διασύνδεση σε ένα Ενιαίο Δίκτυο Δεδομένων και φωνής περί των 2000 φορέων
της Δημόσιας Διοίκησης
 Ευρυζωνικές υπηρεσίες πρόσβασης στο Internet και υπηρεσίες Ηλεκτρονικού
Ταχυδρομείου
 Διαδικτυακή Πύλη με υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας (π.χ Υπηρεσίες καταλόγου,
εφαρμογές τηλεσυνεργασίας κ.λ.π) σε

όλους τους φορείς της Δημόσιας

Διοίκησης)
 Υποδομή ασφάλειας για την έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών
 Ηλεκτρονικό σύστημα Τηλεκπαίδευσης (Σύγχρονης και Ασύγχρονης)
 Υπηρεσίες Τηλεδιάσκεψης
 Δωρεάν τηλεφωνία τόσο μεταξύ των Υπηρεσιών του Φορέα, όσο και για όλες τις
συνδεδεμένες Υπηρεσίες.
3.5.1 Οι ειδικότεροι στόχοι του Προγράμματος «ΣΥΖΕΥΞΙΣ»
Οι

ειδικότεροι

Στόχοι

του

Προγράμματος

είναι

οι

εξής

(http://www.syzefxis.gov.gr/node/2):
1. Ο εκσυγχρονισμός της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης (υλοποίηση του μοντέλου
της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης) με την παροχή προηγμένων τηλεματικών
υπηρεσιών και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας.
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2. Η διάδοση των δυνατοτήτων του Έργου στα στελέχη του Ελληνικού Δημόσιου
Τομέα. Οι ενέργειες κατάρτισης που προβλέπονται στο πλαίσιο του Έργου,
αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του συνόλου των ενεργειών κατάρτισης που
προβλέπονται στο πλαίσιο της αναβάθμισης του ανθρώπινου δυναμικού του
Ελληνικού Δημόσιου Τομέα, τόσο όσον αφορά την κατάρτιση στη χρήση
πληροφοριακών συστημάτων, όσο και στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στη
χρήση των νέων τεχνολογιών.
3. Η αποτελεσματική εκμετάλλευση των πληροφοριακών συστημάτων των φορέων
του Ελληνικού Δημόσιου Τομέα μέσω της λειτουργικής διασύνδεσης των
συστημάτων αυτών, της εγκατάστασης ιεραρχικού δικτύου εξυπηρετητών και της
διαχείρισης των τελικών χρηστών στη λογική κλειστών περιβαλλόντων.
4. Η εκμετάλλευση εναλλακτικών πηγών πληροφοριών και η αποφυγή επικαλύψεων
- επαναλήψεων σε βάσεις δεδομένων και δικτυακές εγκαταστάσεις.
5. Η αποτελεσματική διαχείριση της διακίνησης των δεδομένων των φορέων του
Ελληνικού Δημόσιου Τομέα και η κεντρική και κατανεμημένη υποστήριξη των
τηλεματικών εφαρμογών.
6. Η μείωση του κόστους της επικοινωνίας μεταξύ των φορέων του Ελληνικού
Δημόσιου Τομέα με ταυτόχρονη αύξηση της ταχύτητας και ασφάλειας
διακίνησης των πληροφοριών.
7. Η ενοποιημένη αναβάθμιση των παρεχόμενων προς τον πολίτη υπηρεσιών, μέσω
αυτοματοποιημένων και φιλικών προς τον χρήστη συστημάτων πληροφόρησης
και διεκπεραίωσης συναλλαγών με τις Ελληνικές Δημόσιες Υπηρεσίες.
8. Η εύκολη και γρήγορη αναζήτηση από τον πολίτη πληροφοριών οι οποίες έχουν
ως πηγή Φορείς του Ελληνικού Δημόσιου Τομέα.
9. Η βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη, ιδιαίτερα για διαδικασίες οι οποίες
απαιτούν εμπλοκή περισσοτέρων του ενός φορέα, με τελικό στόχο την παροχή
υπηρεσιών μιας στάσης.
10. Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχονται από την απελευθέρωση των
τηλεπικοινωνιών και από την ανάπτυξη εναλλακτικών τρόπων υλοποίησης και
χρηματοδότησης τηλεπικοινωνιακών έργων.
11. Η μείωση του "ψηφιακού χάσματος" στο πλαίσιο της κοινωνίας της πληροφορίας.
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12. Παράλληλα, με την υλοποίηση του Έργου επιδιώκεται η ανάπτυξη της
βιομηχανίας πληροφορικής και επικοινωνιών σε ένα περιβάλλον υγιούς
ανταγωνισμού και η πλήρης αξιοποίηση των επενδύσεων στις τεχνολογίες
πληροφορικής και επικοινωνιών. Η εμφάνιση ενός τόσο μεγάλου Έργου όπως το
"ΣΥΖΕΥΞΙΣ" αναμένεται να επηρεάσει την αγορά των τηλεπικοινωνιών κυρίως
στην παροχή των ευρυζωνικών υπηρεσιών.

Link διανομής
Νησίδα 1
Νησίδα 2
Νησίδα 3
Νησίδα 4
Νησίδα 5
Νησίδα 6

Κομβικό
Σημείο
(δίκτυο κορμού)

Σχήμα 3.3 Υποέργα του Προγράμματος «ΣΥΖΕΥΞΙΣ». Πηγή:
www.infosoc.gr/NR/rdonlyres/6D7BBCB5-83B5-434B.../ΣΥΖΕΥΞΙΣ.doc.

Όπως φαίνεται και στο σχήμα, το Πρόγραμμα «Σύζευξις» αποτελείται από 9 Υποέργα τα
επτά εκ των οποίων αποτελούν αμιγώς έργα τηλεπικοινωνιακού ενδιαφέροντος, ενώ τα
δύο αναφέρονται στην αγορά πληροφορικής και υπηρεσιών καλύπτοντας ανάγκες
ασφάλειας και ψηφιακών πιστοποιητικών καθώς και θέματα τηλεκπαίδευσης στο χώρο
της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης:
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1.

Υποέργο-1 (ΑΤΤΙΚΗ-1): Νησίδα 1 (Τα Υπουργεία, οι Γενικές Γραμματείες, οι

Διαχειριστικές Αρχές και τα Στρατολογικά γραφεία – υπηρεσίες που βρίσκονται στην
περιφέρεια Αττικής)
2.

Υποέργο-2 (ΑΤΤΙΚΗ-2): Νησίδα 2 (Η Περιφέρεια Αττικής, οι Φορείς της Α’ και

Β’ Βαθμίδας Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα ΚΕΠ της περιφέρειας Αττικής καθώς και τα
Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας της ίδιας περιφέρειας)
3.

Υποέργο-3 (Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ): Νησίδα 3 (Οι Φορείς και των τεσσάρων

κατηγοριών που βρίσκονται στην Νομαρχία Θεσσαλονίκης)
4.

Υποέργο-4 (ΚΡΗΤΗ): Νησίδα 4 (Οι Φορείς και των τεσσάρων κατηγοριών που

βρίσκονται στην περιφέρεια Κρήτης)
5.

Υποέργο-5 (Β. ΕΛΛΑΔΑ): Νησίδα 5 (Οι Φορείς και των τεσσάρων κατηγοριών

που βρίσκονται στις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Δυτικής
Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας (πλην Φορέων Νομαρχίας Θεσσαλονίκης), Βορείου
Αιγαίου, Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας)
6.

Υποέργο-6 (Ν. ΕΛΛΑΔΑ): Νησίδα 6 (Οι Φορείς και των τεσσάρων κατηγοριών

που βρίσκονται στις περιφέρειες Ιονίων Νήσων, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας,
Πελοποννήσου, και Νοτίου Αιγαίου)
7.

Υποέργο-7: Δίκτυο κορμού

8.

Υποέργο-8: Διαχείριση της κατάρτισης

9.

Υποέργο-9: Υπηρεσία PKI (υποδομή δημοσίου κλειδιού)

3.6. Το έργο «Semantic Gov»
Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του
Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, στο πλαίσιο των
πρωτοβουλιών της για την προώθηση των στόχων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, που
έχουν τεθεί σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και θέλοντας να συμβάλει ενεργά και να
παρακολουθήσει από κοντά τις εξελίξεις των τεχνολογιών αιχμής στον τομέα της
διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων των φορέων της δημόσιας
διοίκησης, συμμετέχει με την ιδιότητα του «εταίρου- χρήστη» (user partner) στο
ερευνητικό έργο «Semantic Gov: Παρέχοντας Ολοκληρωμένες Δημόσιες Υπηρεσίες
στον Πολίτη σε Εθνικό και παν-Ευρωπαϊκό Επίπεδο με τη χρήση των Αναδυόμενων
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Τεχνολογιών Semantic Web» («Providing Integrated Public Services to Citizens at the
National and Pan-European Level with the use of Emerging Semantic Web Technologies
(SemanticGov)»(ΥΠΕΣ).
Το έργο υποβλήθηκε προς ένταξη στο «Στρατηγικό στόχο 2.4.9. ICT Research for
Innovative Government», του Προγράμματος Πλαισίου 6 (2000-2006) της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Μετά από αξιολόγηση από την αρμόδια Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης
έλαβε την 7η θέση μεταξύ των συνολικά 77 υποβληθέντων έργων και ως εκ τούτου
εξασφάλισε τη χρηματοδότησή του, η οποία ανέρχεται συνολικά στο ποσό των
2.700.000€.
Στόχος του έργου είναι η παροχή ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών στον
πολίτη και τις επιχειρήσεις. Η παροχή τέτοιων υπηρεσιών προϋποθέτει την ικανότητα,
τόσο των συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών που αναπτύσσουν και
χρησιμοποιούν οι δημόσιοι φορείς παροχής υπηρεσιών, όσο και των διοικητικών
διαδικασιών τις οποίες υποστηρίζουν τα συστήματα αυτά, να ανταλλάσσουν
πληροφοριακά δεδομένα και να καθιστούν εφικτή την κοινή διάθεση και χρήση των
πληροφοριών και της παραγόμενης γνώσης.
Η υποδομή που αναπτύσσεται στο έργο SemanticGov θα επιτρέψει στις δημόσιες
υπηρεσίες και οργανισμούς να δημιουργήσουν τις δικές τους ευέλικτες υποδομές σε
υπηρεσίες, αξιοποιώντας ένα ισχυρό κεφάλαιο διοικητικής γνώσης που υπάρχει σήμερα
και παραμένει ανεκμετάλλευτο. Επίσης θα επιτρέψει την επανατοποθέτηση του συνόλου
της υπάρχουσας πληροφοριακής υποδομής του Δημόσιου Τομέα με έναν τρόπο που θα
ανοίξει νέους ορίζοντες για τη χρήση τεχνολογικά προηγμένων προσεγγίσεων στο χώρο
των υπηρεσιών και της ροής εργασίας σε υπηρεσίες και οργανισμούς.
το έργο επικεντρώνεται στην πλευρά της ζήτησης υπηρεσιών από τους πελάτες της
Δημόσιας Διοίκησης (πολίτες – επιχειρήσεις). Η προσοχή του εστιάζεται σε τρία
σημαντικά προβλήματα / προκλήσεις της Δημόσιας Διοίκησης:
Α. Προσδιορισμός και εντοπισμός των αναγκαίων υπηρεσιών
Ο προσδιορισμός και ο εντοπισμός των υπηρεσιών εκτελούνται σε μια ad hoc βάση
από τον πελάτη, ο οποίος υποχρεούται να δαπανήσει χρόνο και ενέργεια για την
ολοκλήρωση της υπηρεσίας, καθώς θα πρέπει να έρθει σε επαφή με μια σειρά πιθανών

70
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3-Η πορεία της ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην Ελλάδα
φορέων παροχής υπηρεσιών προκειμένου να λάβει τις σχετικές πληροφορίες για τις
υπηρεσίες που παρέχουν.
i. Προσδιορισμός υπηρεσιών
Ο πελάτης είναι ενήμερος για την ανάγκη ή την υποχρέωση που έχει προς τη Δημόσια
Διοίκηση, καθώς επίσης και τις εμπλεκόμενες Δημόσιες Οργανώσεις που παρέχουν την
υπηρεσία αλλά αγνοεί την υπηρεσία που θα ικανοποιήσει τη συγκεκριμένη ανάγκη. Από την
άλλη πλευρά, η Δημόσια Διοίκηση είναι ενήμερη μόνο για τις προσφερόμενες υπηρεσίες.
Το έργο SemanticGov στοχεύει στην παροχή υποστήριξης προς τον πελάτη για να
προσδιορίσει τις αναγκαίες υπηρεσίες, μέσω μιας υποδομής σχεδιασμού και
αντιστοίχισης των αναγκών των πελατών προς τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
Η υλοποίηση της αντιστοίχισης της ανάγκης του πελάτη προς μια ή περισσότερες
υπηρεσίες, καθιστά τον πελάτη ενήμερο για τις υπηρεσίες και την επικοινωνία του με τη
Διοίκηση ευκολότερη και περισσότερο αποτελεσματική.
ii. Εντοπισμός υπηρεσιών
Μετά τον προσδιορισμό των αναγκαίων υπηρεσιών, ο πελάτης πρέπει να τις εντοπίσει,
απαντώντας στα εξής ερωτήματα:


Ποιο είναι το τελικό αποτέλεσμα της υπηρεσίας;



Ποιο επίπεδο της Διοίκησης και, ειδικότερα, ποια Δημόσια Οργάνωση παρέχει την
υπηρεσία;



Πού διατίθεται η υπηρεσία;

Το έργο SemanticGov στοχεύει στη διευκόλυνση του πελάτη να εντοπίσει την
αναγκαία υπηρεσία, παρέχοντας ένα Εθνικό Κατάλογο Υπηρεσιών της Δημόσιας
Διοίκησης
Β.

Κατανόηση, εκτέλεση και έλεγχος της ροής εργασίας σύνθετων υπηρεσιών,

που περιλαμβάνουν περισσότερες από μια εμπλεκόμενες διοικητικές υπηρεσίες
Μια επιτυχής παροχή υπηρεσιών πραγματοποιείται με την εκτέλεση δύο ξεχωριστών
ροών εργασίας:
(α) συλλογή των εισροών που απαιτούνται για την υπηρεσία και
(β) εσωτερική εκτέλεση της υπηρεσίας, μετά από την εισαγωγή στο σύστημα των εισροών
που έχουν συλλεχθεί και που αναφέρεται στα βήματα που εκτελούνται ενδοδιοικητικά ως
αναπόσπαστο τμήμα της εκτέλεσης της ίδιας της υπηρεσίας,.
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Καθώς οι υπηρεσίες της Δημόσιας Διοίκησης απαιτούν συνήθως εισροές που πολλές
φορές μπορεί να είναι το αποτέλεσμα υπηρεσιών που παρέχουν άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς
της Δημόσιας Διοίκησης, γίνεται κατανοητό ότι ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να συλλέξει
τις απαραίτητες εισροές από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, χάνοντας πολλές φορές τον έλεγχο της
προόδου εκτέλεσης πολύπλοκων διοικητικών υπηρεσιών. Συνεπώς, όλες αυτές οι υπηρεσίες
που αποτελούν ενδιάμεσα στάδια χωρίς ιδιαίτερη αξία για τον πελάτη πρέπει να
ολοκληρώνονται εντός του συστήματος της Δημόσιας Διοίκησης.
Το SemanticGov στοχεύει στη διευκόλυνση της παροχής υπηρεσιών προς τον
πελάτη, παρέχοντας την υποδομή για τη ημιαυτόματη σύνθεση, εκτέλεση και έλεγχο των
σύνθετων υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης.
Γ. Επικοινωνία με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές Δημόσιες Διοικήσεις
Στο επίπεδο της παροχής πανευρωπαϊκών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
(PEGS), πρόσθετες προκλήσεις εμφανίζονται σε ό,τι αφορά στην αντιμετώπιση της
διαφορετικότητας των διοικητικών συστημάτων. Εκτός από το πρόβλημα της
διαφορετικής γλώσσας επικοινωνίας, παρατηρούνται, επιπλέον, διαφορετικές ονομασίες
για ίδιες υπηρεσίες που παρέχονται από διαφορετικά διοικητικά επίπεδα και
διαφορετικούς παροχείς υπηρεσιών, διαφορετικά διοικητικά έγγραφα, πράξεις και
αποφάσεις καθώς και εκτεταμένη χρήση διαφορετικών διοικητικών και νομικών όρων.
Το έργο SemanticGov επικεντρώνεται στην υποστήριξη της παροχής πανευρωπαϊκών
υπηρεσιών

Δημόσιας

Διοίκησης

μέσω

της

διαμόρφωσης

μιας

Κοινοτικής

Σημασιολογικής Πύλης επίλυσης των σημασιολογικών ασυμβίβαστων των διοικητικών
συστημάτων.

3.7. «Ψηφιακή Στρατηγική 2006-2013»
Μέχρι το Μάρτιο του 2004, η αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στην Ελλάδα
ταυτίστηκε σχεδόν με το Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» (Ασημακόπουλος,
Β., 2009; Charalabidis, Y. et al., 2008). Η «Ψηφιακή Στρατηγική 2006-2013» ξεπερνά τα
στενά όρια της αξιοποίησης των Νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
Αντικαθιστά τη «Λευκή Βίβλο» για την «Κοινωνία της Πληροφορίας» η οποία
συντάχθηκε αρχικά το 1995 και επικαιροποιήθηκε το 1999, το 2000 και το 2001 σε
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επιμέρους σημεία και περιλαμβάνεται επίσημα στο Εθνικό Σχέδιο Μεταρρυθμίσεων της
Στρατηγικής της Λισσαβόνας, που η χώρα υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η Ψηφιακή Στρατηγική πρόκειται να επηρεάσει θετικά τον οικονομικό και κοινωνικό
τομέα της χώρας. Αποτελεί την πρώτη ολοκληρωμένη πρόταση για την αξιοποίηση των
Νέων Τεχνολογιών στην Ελλάδα.
Ακολουθήθηκαν τέσσερα βήματα για τη χάραξη της ψηφιακής πορείας της χώρας
(Παρατηρητήριο για την κοινωνία της Πληροφορίας-Ενημερωτικό Δελτίο):
Βήμα 1ο: Διάγνωση - εντοπισμός της ρίζας των προβλημάτων που δυσχεραίνουν τη
διάδοση των
τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στη χώρα.
Βήμα 2ο: Ανάλυση των διεθνών πολιτικών που αφορούν στην Κοινωνία της
Πληροφορίας και στις
νέες τεχνολογίες. Εντοπισμός των καλών παραδειγμάτων αλλά και των αποτυχιών άλλων
χωρών.
Βήμα 3ο: Μελέτη των διεθνών και Ευρωπαϊκών εξελίξεων στον τομέα της Κοινωνίας
της
Πληροφορίας (πολιτική της Ε.Ε. i2010, εξελίξεις WSIS κλπ.)
Βήμα 4ο: Διαμόρφωση των βασικών κατευθύνσεων της ψηφιακής στρατηγικής για την
περίοδο έως
το 2013, συνεκτιμώντας τις ιδιαιτερότητες της Ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας.
Η « Ψηφιακή Στρατηγική αποσκοπεί στην πραγματοποίηση ενός «ψηφιακού
Άλματος» στην παραγωγικότητα και στη ποιότητα ζωής προκειμένου να ανακτηθεί ο
χαμένος χρόνος.
Γενικός στόχος της Ψηφιακής Στρατηγικής είναι η ενεργοποίηση των πολιτών και
των επιχειρήσεων καθώς και η απελευθέρωση του δυναμικού καθενός εξ’ αυτών, προς
όφελος όλων σε ορατό χρονικό ορίζοντα.
Αναγνωρίζει πως κάθε πολίτης είναι ξεχωριστός, με ιδιαίτερες ανάγκες, δυνάμεις αλλά
και δυνατότητες που μπορούν και πρέπει να αξιοποιηθούν ως κινητήριος δύναμη για την
πρόοδο της κοινωνίας. Αντιμετωπίζει την κάθε επιχείρηση, μικρή ή μεγάλη, ως το κύριο
συστατικό στοιχείο για την οικονομική ανάπτυξη και ως απαραίτητη πηγή παραγωγής
πλούτου στη χώρα. Επίσης βασίζεται στην αντίληψη ότι δεν μπορεί να υπάρξει
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κοινωνική

πολιτική

και

κοινωνική

συνοχή

χωρίς

την

εξασφάλιση

υψηλής

παραγωγικότητας και οικονομικής ανάπτυξης που θα τη χρηματοδοτήσει με βιώσιμο
τρόπο. Ο ρόλος του κράτους σε αυτή την προσπάθεια μετατοπίζεται.
Η Ψηφιακή Στρατηγική 2006-2013 επιθυμεί να αλλάξει σταδιακά το χαρακτήρα του
κράτους από καθοδηγητή, σε κράτος που προσφέρει πολλαπλές δυνατότητες και
ευκαιρίες, αφήνοντας τη δύναμη της επιλογής σε πολίτες και επιχειρήσεις. Κάθε πολίτης
και κάθε επιχείρηση πρέπει να έχει το δικαίωμα της επιλογής στις αποφάσεις που
επηρεάζουν την εξέλιξη, την ανάπτυξη και την ευημερία του. Για το λόγο αυτό η
Ψηφιακή Στρατηγική αντιμετωπίζει το κράτος όχι με εσωστρέφεια ή ως αυτοσκοπό,
αλλά μόνο μέσα από την οπτική εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων, εστιάζοντας
στις δυνατότητες και στις ευκαιρίες που μπορεί προσφέρει σε αυτούς.
Στα πλαίσια της «Ψηφιακής Στρατηγικής», νέα τεχνολογικά μέσα αξιοποιούνται
ώστε να επιτευχθεί ανεμπόδιστη ροή γνώσης, πληροφορίας, ιδεών και πολιτισμικών
εμπειριών από και προς την Ελλάδα, με στόχο την ανάδειξη της διεθνούς διάστασης της
χώρας.
Η Ψηφιακή Στρατηγική μεριμνά όμως και για τους πολίτες που δεν έχουν σήμερα,
για ποικίλους λόγους, τις ίδιες δυνατότητες με άλλους συμπολίτες τους. Προσφέρει
περισσότερες ευκαιρίες στους λιγότερο ευνοημένους πολίτες, προκειμένου να βρεθούν
σε ίδιο επίπεδο επιλογών. Για όλους τους παραπάνω λόγους, η Ψηφιακή Στρατηγική
θέτει συγκεκριμένους και μετρήσιμους στόχους οι οποίοι δεν είναι αποκλειστικά
τεχνολογικού περιεχομένου, και η επίτευξή τους, θα μας οδηγήσει στο «Ψηφιακό Άλμα».
3.7.1 Στόχοι που αφορούν την παραγωγικότητα και την ποιότητα ζωής.
Οι στόχοι αυτοί αφορούν τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της ποιότητας ζωής.
Συγκεκριμένα:
Βελτίωση της Παραγωγικότητας:
1. Προώθηση χρήσης νέων τεχνολογιών σε επιχειρήσεις.
2. Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις - αναδιοργάνωση Δημόσιου Τομέα.
3. Υποστήριξη του κλάδου τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.
4. Προώθηση της επιχειρηματικότητας σε τομείς που αξιοποιούν νέες τεχνολογίες.
Βελτίωση της Ποιότητα Ζωής:
5. Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών.
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6. Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών εξυπηρέτησης του πολίτη.
3.7.2 Δράσεις του σχεδίου «Ψηφιακή στρατηγική 2006-2013»
Το σχέδιο Ψηφιακής Στρατηγικής 2006-2013 προτείνει τις κάτωθι βασικές δράσεις:
Α. Δράσεις Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που στοχεύουν στην ενίσχυση της
επιχειρηματικότητας.
Β. Δράσεις Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που στοχεύουν στην ανάπτυξη ψηφιακών
υπηρεσιών για τον πολίτη.
Αντί για μεμονωμένες δράσεις, σχεδιάζονται πια ολοκληρωμένες παρεμβάσεις που
αποτελούνται από σύνολα δράσεων (http://www.infosoc.gr/NR/rdonlyres/A13F889FDE92-4DCF-B64A37351BFC69B9/5455/draseis_psifiakis_stratigikis_ews_to_2013.pdf).

Τα

σύνολα

δράσεων αποκτούν την «κωδική» ονομασία «νήματα δράσεων». Κάθε νήμα δράσεων
αποτελείται από περισσότερες της μιας τεχνολογικής δράσης και έχει ένα κοινό στόχο
που αναφέρεται στην πραγματική- καθημερινή ζωή πολιτών και επιχειρήσεων.
Για το σχεδιασμό του κάθε νήματος δράσεων, ακολουθείται συγκεκριμένη μεθοδολογία
όπως προκύπτει και από το σχήμα που ακολουθεί:
a) Δημιουργείται δισδιάστατος πίνακας.
b) Οι γραμμές του πίνακα αποτελούν την τεχνολογική διάσταση και
εκεί καταγράφονται οι Κατευθύνσεις και οι Στόχοι της Ψηφιακής
Στρατηγικής. Αυτή η διάσταση αποτελεί το «τεχνολογικό εργαλείο»
που υπάρχει διαθέσιμο:
Κατεύθυνση 1: Αξιοποίηση των ΤΠΕ για τη βελτίωση της παραγωγικότητας
των ελληνικών επιχειρήσεων
 Ο Στόχος 1.1 αφορά σε δράσεις προώθησης ΤΠΕ σε επιχειρήσεις για
ενίσχυση της παραγωγικότητας (σε σημαντικό ποσοστό κρατικές
ενισχύσεις)
 Ο Στόχος 1.2 αφορά σε δράσεις ανάπτυξης ψηφιακών υπηρεσιών προς
επιχειρήσεις
 Ο Στόχος 1.3 αφορά σε δράσεις που ενισχύουν την προστιθέμενη αξία του
κλάδου τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στο ΑΕΠ της χώρας
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 Ο Στόχος 1.4 αφορά σε δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας,
αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες
Κατεύθυνση 2: Αξιοποίηση των ΤΠΕ για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής
των πολιτών
 Ο Στόχος 2.1 αφορά σε δράσεις ΤΠΕ από φορείς εκτός δημοσίου προς
πολίτες. Χωρίζεται εσωτερικά σε:
 Στόχος 2.1 S (Προσφορά - Supply): για δράσεις παροχής
ψηφιακών υπηρεσιών και ψηφιακού περιεχομένου προς
πολίτες
 Στόχος 2.1 U (Χρήση - Use): για δράσεις ενίσχυσης της
αξιοποίησης και χρήσης ΤΠΕ και των ψηφιακών υπηρεσιών,
από τους πολίτες (σε σημαντικό ποσοστό ενισχύσεις)
 Ο Στόχος 2.2 αφορά σε παροχή ψηφιακών υπηρεσιών (κάθε είδους
υπηρεσία) από δημόσιους φορείς σε πολίτες.
Σχεδιαστικά λαμβάνεται υπόψη η διάσταση «Διασύνδεση» της Ψηφιακής Στρατηγικής
ως ξεχωριστή οντότητα
c) Οι στήλες του πίνακα αποτελούν τις κατευθύνσεις πολιτικής και
ειδικά, την ανθρώπινη διάσταση της Ψηφιακής Στρατηγικής. Εκεί
καταγράφονται σημαντικά ζητήματα που αφορούν πολίτες και
επιχειρήσεις.
d) Για κάθε παρόμοιο ζήτημα που ενδιαφέρει πολίτες και επιχειρήσεις
δημιουργείται «νήμα» συνδεδεμένων δράσεων. Τα «νήματα»
περιλαμβάνουν σύνολα δράσεων με κοινό κάθε φορά στόχο, τα οποία
σχεδιάζονται διατρέχοντας κατακόρυφα τους Στόχους της Ψηφιακής
Στρατηγικής (γραμμές του πίνακα). Σε κάθε γραμμή τοποθετείται
δράση ή δράσεις που συμβάλουν στην αντιμετώπιση του ζητήματος.
Οι δράσεις δεν είναι απαραίτητα αλληλεξαρτώμενες χρονικά ή
χρηματοδοτικά, αλλά συμβάλουν στον ίδιο στόχο. Το σύνολο των
δράσεων αποτελεί το νήμα.
e) Γα κάθε νήμα προσδιορίζεται από το Παρατηρητήριο για την
Κοινωνία της Πληροφορίας μετρική αποτελεσματικότητας.
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Σχήμα 3.4 Μεθοδολογία σχεδιασμού νέων παρεμβάσεων για την «Ψηφιακή Στρατηγική
2006-2013». Πηγή: Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών Γραμματεία Ψηφιακού σχεδιασμού.

3.8. Εθνική Κυβερνητική Πύλη «Ερμής».
Η Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης www.ermis.gov.gr εισάγει αποφασιστικά την
Ελλάδα στην εποχή της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συμβάλλοντας στον γενικότερο
εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης και στην ανάπτυξη της χώρας με την παροχή
υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας προς τον πολίτη και τις επιχειρήσεις, διευκολύνοντας
την καθημερινή αλληλεπίδρασή τους με τον κρατικό μηχανισμό(ΥΠΕΣ).
Το ΥΠ.ΕΣ./Γ.Γ.Δ.Δ.&Η.Δ. στο πλαίσιο της πολιτικής του για τον εκσυγχρονισμό της
Δημόσιας Διοίκησης και την προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, για την
ευρύτερη δυνατή παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις,
έχει ήδη υλοποιήσει και υλοποιεί σε συνεργασία με την ΚτΠ Α.Ε., έργα ευρείας
κλίμακας και διασποράς που αποτελούν τους πυλώνες της ηλεκτρονικής Δημόσιας
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Διοίκησης, τα οποία συγχρηματοδοτούνται μέσω του Προγράμματος «Κοινωνία της
Πληροφορίας» (ΚτΠ ΑΕ).
Στόχος της Εθνικής Πύλης Δημόσιας Διοίκηση «ΕΡΜΗΣ» είναι η ολοκληρωμένη
εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων στις συναλλαγές τους με τη Δημόσια Διοίκηση
(φυσικές ή ηλεκτρονικές), μέσα και από την ανάπτυξη ολοκληρωμένων και ασφαλών
υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών (3ου και 4ου επιπέδου) από ένα κεντρικό σημείο,
προσφέροντας όλες τις απαραίτητες υποδομές και εφαρμογές για την επίτευξη πλήρους
διαλειτουργικότητας μεταξύ πληροφοριακών συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης και
την ψηφιακή αυθεντικοποίηση των πολιτών (Drogkaris, P. et al., 2010).
Ο ΕΡΜΗΣ αποτελεί το «Ηλεκτρονικό Πολυκατάστημα» της Δημόσιας Διοίκησης για
ολοκληρωμένη πληροφόρηση και διεκπεραίωση του συνόλου των συναλλαγών του
πολίτη με τη Δημόσια Διοίκηση. Ο σκοπός του Προγράμματος ΕΡΜΗΣ είναι να
συγκεντρωθούν όλες οι υπηρεσίες σε ένα κοινό σημείο επαφής (one-stop-shop). Για την
υλοποίηση της πύλης και του όλου συστήματος χρησιμοποιήθηκαν οι πλέον σύγχρονες
τεχνολογίες και υιοθετήθηκαν state of the art τεχνολογίες, εφαρμόσθηκαν ανοιχτά
πρότυπα και τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα στο Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που θεσμοθετήθηκε με βάση σχετικό Νόμο του
Ελληνικού Κράτους. Παράλληλα ο ΕΡΜΗΣ αξιοποιεί πλήρως και ολοκληρώνεται με τις
υποδομές του ΣΥΖΕΥΞΙΣ. Ο ΕΡΜΗΣ, εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο της
στρατηγικής του ΥΠ.ΕΣ. για την διαμόρφωση υποδομών και εγκαταστάσεων απόλυτα
ελεγχόμενες από τη Δημόσια Διοίκηση για λόγους ασφάλειας και εχεμύθειας, καθόσον
πρόκειται για διεκπεραίωση και διακίνηση προσωπικών δεδομένων (υποθέσεις πολιτών).
Συγκεκριμένα, τα στοιχεία πλέον της πύλης αλλά και τα στοιχεία των υποθέσεων των
πολιτών τηρούνται σε υποδομές και εγκαταστάσεις του ΥΠ.ΕΣ. (ειδικό data center της
Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.-ΚτΠ ΑΕ) και λειτουργούν κάτω από τους πιο
αυστηρούς κανόνες ασφάλειας. Η Εθνική Πύλη ΕΡΜΗΣ διασφαλίζει την:
- Συλλογή και Οργάνωση όλων των απαραίτητων πληροφοριών, από το σύνολο της
Δημόσιας Διοίκησης (ΔΔ)
- Διάθεση στο Διαδίκτυο των πληροφοριών αυτών για την έγκυρη και έγκαιρη
ενημέρωση των πολιτών και των επιχειρήσεων
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Διαλειτουργικότητας μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων της ΔΔ
- Ανάπτυξη και παροχή ολοκληρωμένων και ασφαλών Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών
Συναλλαγών (Η/Σ)
- Ψηφιακή Αυθεντικοποίηση των πολιτών / επιχειρήσεων κατά τις Η/Σ με την ΔΔ.

3.9. Ευρυζωνικότητα.
Στο σχήμα που ακολουθεί φαίνεται η πορεία της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα από
το 2002 μέχρι τον Ιανουάριο 2011. Όπως προκύπτει και από τα σχήμα ο αριθμός των
ευρυζωνικών συνδέσεων παρουσιάζει εκθετική αύξηση.

Διάγραμμα 3.1 Βαθμός διείσδυσης και πλήθος ευρυζωνικών συνδέσεων 1 Ιουλίου 20021η Ιανουαρίου 2011. Πηγή: Παρατηρητήριο για την ΚτΠ
Η ευρυζωνική διείσδυση στην Ελλάδα ανέρχεται στα επίπεδα του 19,9% την 1η
Ιανουαρίου 2011. Το συνολικό πλήθος ευρυζωνικών γραμμών ανέρχεται σε 2.252.653
και παρουσιάζει αύξηση κατά 17,5% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και κατά 7% σε
σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο. Η συντριπτική πλειοψηφία των ευρυζωνικών
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συνδέσεων, λοιπών τεχνολογιών (ευρυζωνικές μισθωμένες γραμμές, γραμμές οπτικών
ινών, σταθερής ασύρματης πρόσβασης και διάφορες ευρυζωνικές)
Το δεύτερο εξάμηνο του 2010 η ευρυζωνικότητα στην Ελλάδα παρουσιάζει τις εξής
εξελίξεις (http://www.myphone.gr/forum/showthread.php?t=304454):


Στο 19,9% η διείσδυση της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα, στο τέλος του 2ου
εξαμήνου 2010.



Η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση στο ρυθμό αύξησης ευρυζωνικής διείσδυσης
την 01.07.2010 ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ-27 - εξακολουθούμε να βρισκόμαστε
σε τροχιά σύγκλισης.



Μείωση της δυναμικής της ζήτησης συγκριτικά με το προηγούμενο εξάμηνο, η
οποία οφείλεται κυρίως στο 3ο τρίμηνο του 2010.



To 76,3% των ευρυζωνικών συνδέσεων στην Ελλάδα προέρχονται από
συνδυαστικά πακέτα (double & triple play), έναντι 56,8% ένα χρόνο πριν,
γεγονός που φανερώνει την σαφή προτίμηση των καταναλωτών προς αυτά.



Οι συνδέσεις ΑΠΤΒ συνιστούν σημαντικό τμήμα της αγοράς ευρυζωνικών
συνδέσεων και αντιστοιχούν στο 49,2% του συνόλου των ευρυζωνικών
συνδέσεων.



Ραγδαία αύξηση του αριθμού των ενεργών συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας που
κάνουν χρήση ευρυζωνικότητας μέσω 3G κινητών τηλεφώνων – σημαντική
αύξηση και αυτών που κάνουν χρήση καρτών 3G (μέσω Η/Υ) – παρόλα αυτά η
Ελλάδα βρίσκεται αρκετά κάτω από το μέσο όρο στη διείσδυση της κινητής
ευρυζωνικότητας.



Είναι πλέον παγκοσμίως αναγνωρισμένη η σχέση ευρυζωνικότητας και
οικονομικής ανάπτυξης

Σε γενικές γραμμές, η πτωτική τάση του μέσου όρου των τιμών συνεχίστηκε και στο
2ο εξάμηνο του 2010. Ο αριθμός των συνδρομητών που χρησιμοποιούσαν συνδυαστικά
πακέτα ήταν στο τέλος του 2ου εξαμήνου του 2010, 1.719.990 (1.609.806 πακέτα double
play, 110.184 πακέτα triple play), δηλαδή το 76,3% των ευρυζωνικών συνδέσεων στην
Ελλάδα προέρχονται από τα πακέτα αυτά, έναντι 56,8% ένα χρόνο πριν, γεγονός που
φανερώνει τη σαφή προτίμηση των καταναλωτών προς αυτά
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Η αύξηση της ζήτησης οφείλεται κυρίως στις συνδέσεις ΑΠΤΒ(Αδεσμοποίητη
Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο, αφορά συνδέσεις των εναλλακτικών παρόχων), ενώ
αισθητή πτώση σημείωσε η ζήτηση για τις συνδέσεις ΑΡΥΣ(ΑΡΥΣ: Ασύρματου Ρυθμού
Σύνδεση, αφορά ευρυζωνικές συνδέσεις του ΟΤΕ) του ΟΤΕ. Στο σχήμα που ακολουθεί
παρουσιάζεται η κατανομή των ευρυζωνικών γραμμών τύπου ΑΡΥΣ (λιανικής ή
χονδρικής) ανά ονομαστική ταχύτητα πρόσβασης:

Διάγραμμα 3.2 Ποσοστιαία κατανομή ευρυζωνικών γραμμών (ΑΡΥΣ λιανικής και
χονδρικής) ανά ονομαστική ταχύτητα (1/1/2011). Πηγή: Παρατηρητήριο για την ΚτΠ
Ακολουθεί η κατανομή των συνολικών ευρυζωνικών γραμμών ανά ονομαστική
ταχύτητα πρόσβασης την 1 η Ιουλίου 2010 στην Ελλάδα.

81
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3-Η πορεία της ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην Ελλάδα

Διάγραμμα 3.3 Ποσοστιαία κατανομή ευρυζωνικών γραμμών (ΑΡΥΣ & ΑΠΤΒ) ανά
ονομαστική ταχύτητα. Πηγή: Παρατηρητήριο για την ΚτΠ

Η μέση ονομαστική ταχύτητα των γραμμών ΑΡΥΣ είναι περίπου 8,5Mbps. Στο
παραπάνω σχήμα παρατηρούμε πως τα 2/3 των γραμμών ΑΡΥΣ παραμένουν στο βασικό
πακέτο με τη μικρή μεταβολή από το 1ο εξάμηνο του 2010 (70%).
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Διάγραμμα 3.4 Ποσοστιαία κατανομή ευρυζωνικών γραμμών (ΑΠΤΒ) ανά ονομαστική
ταχύτητα. Πηγή: Παρατηρητήριο για την ΚτΠ
Στο παραπάνω διάγραμμα παρατηρούμε ότι η πλειοψηφία 75,1% επιλέγουν το υψηλό
πακέτο πρόσβασης.
3.9.1 Βαθμός διείσδυσης και αύξηση βαθμού διείσδυσης.
Σε ότι αφορά την εγχώρια ευζωνική επίδοση σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη με
βάση τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν στην τελευταία έκθεση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής «Broadband Access in the EU; situation at 1 July 2010», η Ελλάδα
καταλαμβάνει την 23η θέση στα 27 κράτη μέλη σε όρους ευρυζωνικής διείσδυσης την
1/7/2010 και δε βελτιώνει την κατάταξή της σε σχέση με το Ά εξαμήνου του 2010 όπως
φαίνεται και στο παρακάτω σχήμα:
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Διάγραμμα 3.5 Βαθμός διείσδυσης ευρυζωνικότητας στα κράτη μέλη την Ε.Ε την
1/7/2010. Πηγή: Παρατηρητήριο για την ΚτΠ
Σε ότι αφορά την αύξηση του βαθμού ευρυζωνικής διείσδυσης στα κράτη μέλη τη ΕΕ
κατά το διάστημα από 1/7/2009 έως και 1/7/2010, στην Ελλάδα καταγράφεται σχεδόν
διπλάσια αύξηση από το μέσο Ευρωπαϊκό όρο κατατάσσοντάς την στην πρώτη θέση της
ΕΕ, επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη δυναμική ανάπτυξης της ευρυζωνικότητας στο διάστημα
αυτό. Αυτό παρουσιάζεται και στο διάγραμμα που ακολουθεί:
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Διάγραμμα 3.6 Αύξηση Βαθμού διείσδυσης ευρυζωνικότητας στα κράτη μέλη την
περίοδο 1/7/2009-1/7/2010. Πηγή: Παρατηρητήριο για την ΚτΠ (Στοιχεία προερχόμενα
από CoCom και Ευρωπαϊκή Επιτροπή)
Εδώ και τουλάχιστον 3 χρόνια οι σχετικές

με την ευρυζωνική διαδικτυακή

πρόσβαση προσφορές προϊόντων εντάσσονται σε τρεις κυρίες κατηγορίες. Στην πρώτη
κατηγορία εντάσσονται εκείνες οι προσφορές που αφορούν μόνο σε παροχή ευρυζωνικής
διαδικτυακής πρόσβασης. Στη δεύτερη κατηγορία εντοπίζονται εκείνες που συνδυάζουν
ευρυζωνική σύνδεση και υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας (double play) ενώ στην τρίτη
κατηγορία εντοπίζονται αυτές που συνδυάζουν και υπηρεσίες ψυχαγωγίας, κυρίως
τηλεοπτικής (triple play). Στην παρούσα αναφορά το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην
πρώτη κατηγορία προσφορών για λόγους σύγκρισης στοιχείων με τις προηγούμενες
αναφορές.
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Διάγραμμα 3.7 Εξέλιξη Μέσου Όρου Λιανικού Κόστους (σε €) Ευρυζωνικής
Πρόσβασης Διάγραμμα 4.1 Ποσοστό % Ηλεκτρονικής Ολοκλήρωσης στις ψώρες της
Ε.Ε, 2009-2010. Πηγή: Παρατηρητήριο για την ΚτΠ
Μελετώντας το παραπάνω διάγραμμα και την εξέλιξη του λιανικού κόστους
πρόσβασης παρατηρούμε ότι το μεσαίο πακέτο πρόσβασης παρουσιάζει το τελευταίο
εξάμηνο αισθητή μείωση 20,4%, και σχεδόν φτάνει το κόστος του βασικού πακέτου. Στις
άλλες δύο κατηγορίες πακέτων πρόσβασης, οι τιμές παραμένουν περίπου στα ίδια
επίπεδα με το πρώτο εξάμηνο του 2010. Αυτό ενδεχομένως οφείλεται στο γεγονός ότι
πλέον οι πάροχοι, αλλά και το καταναλωτικό κοινό, εστιάζουν την προσοχή τους στα
συνδυαστικά πακέτα (double play, triple play) και στα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών
που αυτά προσφέρουν και κατά συνέπεια ο ανταγωνισμός μεταφέρεται στις τιμές αυτών.
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις με ένα επιπλέον κόστος 3-4€
περίπου επί του βασικού ή μέσου πακέτου πρόσβασης μπορεί ο καταναλωτής να
αγοράσει το αντίστοιχο πακέτο double play. Ο αριθμός των συνδρομητών που
χρησιμοποιούσαν συνδυαστικά πακέτα, ήταν στο τέλος του 2 ου εξαμήνου το υ2010
1.719.990 (1.609.806) πακέτα double play, 110.184 πακέτα triple play, δηλαδή το 76,3%
των ευζωνικών συνδέσεων στην Ελλάδα προέρχονται από τα πακέτα αυτά έναντι 56,8%
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ένα χρόνο πριν, γεγονός που φανερώνει τη σαφή προτίμηση των καταναλωτών προς
αυτά.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι με βάση στοιχεία της Ε.Ε.Τ.Τ, για το 2ο εξάμηνο του
2010, στο πακέτο ευρυζωνικής πρόσβασης ≤2Mbs συγκεντρώνεται περίπου το 36,6%
των ενεργών συνδέσεων (έναντι 42% το προηγούμενο εξάμηνο), στο πακέτο
ευρυζωνικής πρόσβασης <2-10Mbs ανήκει περίπου το 8,1% (έναντι 5,9% το
προηγούμενο εξάμηνο), ενώ στο πακέτο πρόσβασης ≥10 Mbs συγκεντρώνεται το 54,2%
(έναντι 51,9% το προηγούμενο εξάμηνο). Η αύξηση των συνδέσεων στο υψηλό πακέτο
πρόσβασης σε σχέση με τα υπόλοιπα, δε οφείλεται τόσο στην καταναλωτική τάση, όσο
στις ενέργειες του κυρίαρχου πάροχου (ΟΤΕ) να αναβαθμίσει τις ταχύτητες των
συνδέσεων του μέσου πακέτου με ταχύτητες ίσες του υψηλού.
3.9.2 Τα οφέλη της ευρυζωνικότητας.
Τα οφέλη της ευρυζωνικότητας, τόσο για τον πολίτη όσο και τις επιχειρήσεις, είναι
πολλαπλά και εντυπωσιακά (http://www.proslipsis.gr):
1. Ο πολίτης πλέον, από το σπίτι του, έχει πρόσβαση σε μία πληθώρα υπηρεσιών
που βελτιώνουν αισθητά την ποιότητα της ζωής του. Οι αυξανόμενες υπηρεσίες
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης οι οποίες τίθενται στη διάθεσή του καθιστούν παρελθόν τις
ουρές στα γραφεία των δημοσίων υπηρεσιών και μειώνουν δραστικά τον χαμένο χρόνο
σε μετακινήσεις και αναμονή (Decman, M. et al).
2. Η Δημόσια Διοίκηση και η Τοπική Αυτοδιοίκηση εκσυγχρονίζεται με την
ηλεκτρονική αποθήκευση του αρχειακού υλικού των δημοσίων υπηρεσιών και με τη
διασφάλιση εύκολης πρόσβασης στο σύνολο του υλικού αυτού, ανά πάσα στιγμή. Η
δυνατότητα αυτή επιτρέπει τον ανασχεδιασμό όλων των διοικητικών διαδικασιών,
εξαλείφοντας τον δαίδαλο των χρονοβόρων παραπομπών από τη μία υπηρεσία στην άλλη
και δημιουργώντας ένα πλαίσιο διαφάνειας, μέσα στο οποίο σφυρηλατείται σταδιακά η
σχέση εμπιστοσύνης του πολίτη προς το Κράτος.
3. Αλλά και περαιτέρω, η προώθηση της ευρυζωνικότητας έχει πρόσθετη
σημασία για μια ευρεία κατηγορία οικονομικών δραστηριοτήτων και συναλλαγών του
πολίτη, οι οποίες απαιτούν ταχύτητα, αλλά, κυρίως, ασφάλεια, όπως είναι οι τραπεζικές
συναλλαγές και οι αγορές προϊόντων και υπηρεσιών μέσω διαδικτύου.
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4. Άλλωστε, σ’ ένα Κράτος ευρυζωνικά διασυνδεδεμένο, η απόσταση των
γεωγραφικά απομακρυσμένων περιοχών από το διοικητικό κέντρο εκμηδενίζεται
(Λασκαρίδης, 2003), συμβάλλοντας στην ουσιαστική ενίσχυση της αποκέντρωσης. Αυτό

το επιτυγχάνει εξαλείφοντας την ανάγκη της φυσικής παρουσίας στο διοικητικόοικονομικό κέντρο. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν:
 Η τηλεϊατρική, που επιτρέπει την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών
διάγνωσης και ιατρικής παρακολούθησης, χωρίς την ανάγκη φυσικής
παρουσίας εξειδικευμένων γιατρών στον χώρο του ασθενούς.
 Η τηλε-εκπαίδευση, που επιτρέπει την επαγγελματική εξειδίκευση κάθε
ενδιαφερόμενου, όπου κι αν αυτός διαμένει.
5.Στην πρόσβαση χωρίς να υπάρχουν εθνικοί, φυλετικοί, οικονομικοί ή
κοινωνικοί περιορισμοί. Η ευρυζωνικότητα διευκολύνει και εμπλουτίζει την κάθε είδους
πληροφόρηση, καθιστά ευχερέστερη την επικοινωνία εξ αποστάσεως, παρέχει πολλαπλές
ευκαιρίες για ψυχαγωγία, επιτρέποντας ιδίως την πρόσβαση σε οικονομικά μη
προνομιούχες ομάδες του πληθυσμού. Συντείνει, έτσι, στη σύσφιξη του κοινωνικού
ιστού, με την ενθάρρυνση της ενεργού συμμετοχής στην κοινωνική, οικονομική και
πολιτική ζωή ομάδων που συχνά εμφανίζονται περιθωριοποιημένες, όπως, για
παράδειγμα, τα άτομα με κινητικές δυσκολίες.
6. Επίσης η ευρυζωνικότητα επιτρέπει τη λειτουργία νέων επιχειρηματικών
μοντέλων, που βασίζονται στην ευκολία και την ταχύτητα επικοινωνίας και ανταλλαγής
δεδομένων, καθώς και στη δυνατότητα επεξεργασίας μεγάλου όγκου πληροφοριών. Το
Διαδίκτυο επέτρεψε στις επιχειρήσεις ν’ αποκτήσουν πρόσβαση σε μία ευρύτατη
πελατειακή βάση και σε μεγάλη ποικιλία δυνητικών συνεργατών. Η ευρυζωνικότητα
τους παρέχει την ευκαιρία της αναμόρφωσης των επιχειρηματικών τους συναλλαγών,
επιλέγοντας πιο αποδοτικές μορφές, την επέκταση του εύρους των δραστηριοτήτων τους
και την εξ’ αποστάσεως δρομολόγηση, εφαρμογή και εποπτεία των δραστηριοτήτων
αυτών.
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3.10. Το νομικό πλαίσιο της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην Ελλάδα
Η

αλματώδης

ανάπτυξη

των

τεχνολογιών

της

πληροφορικής

και

των

τηλεπικοινωνιών έχει επιφέρει μεγάλες κοινωνικές, οικονομικές και οργανωτικές
αλλαγές και διαμορφώνει μία καινούργια μορφή κοινωνίας που ονομάζεται κοινωνία της
πληροφορίας (Τσιμάρας, K., 2003). Από την αρχή των προσπαθειών της εφαρμογής της
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ήταν απαραίτητη η ανάγκη αλλαγής του νομικού
πλαισίου. (Gungoz, O. and Seel, C., 2003).
Τα επίπεδα υλοποίησης της ηλεκτρονικής διοίκησης ξεκινώντας από τα πιο απλά και
προχωρώντας προς τα πιο πολύπλοκα είναι :
 Εσωτερική οργάνωση του φορέα έτσι ώστε να δημιουργηθεί η κατάλληλη
υποδομή. Σ’ αυτό το στάδιο θα πρέπει να γίνει προμήθεια του απαραίτητου
λογισμικού για εφαρμογές γραφείου, διαδικτυακή σύνδεση του υπάρχοντος
εξοπλισμού κτλ .
 Καθιέρωση ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου.
 Ανασχεδιασμός της εσωτερικής ροής των εγγράφων και των εσωτερικών
διαδικασιών (Business preview Re-Engineering).
 Δημιουργία Intranet.
 Δημιουργία «πύλης» της διοίκησης (portal).
 Ψηφιακές υπογραφές (Gungoz, O. and Seel, C., 2003)
 Smart cards.
 Χρήση της ψηφιακής τηλεόρασης για πρόσβαση στην «πύλη» του δημοσίου.
Ήδη η Ελλάδα στα πλαίσια της Ηλεκτρονικής Δημόσιας Διοίκησης έχει
ενσωματώσει στο εθνικό της δίκαιο την Οδηγία 99/93 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Τούτο πραγματοποιήθηκε με την υπογραφή του Προεδρικού Διατάγματος 150/12-062001. Η Οδηγία και το Προεδρικό Διάταγμα αποτελούν το μέχρι στιγμής ισχύον θεσμικό
πλαίσιο για τη δημιουργία υποδομής Δημόσιου Κλειδιού (Public Key Infrastructure)
στοιχείο απαραίτητο για την ηλεκτρονική υπογραφή. Βασικό στοιχείο αποτελούν οι
Αρχές Πιστοποίησης ή Πάροχοι Υπηρεσιών Πιστοποίησης. Στην Ελλάδα έχει οργανωθεί
το θεσμικό πλαίσιο για τους παρόχους υπηρεσιών πιστοποίησης. Έχει δημιουργηθεί η
Επιτροπή Ελέγχου Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών ( ΕΕΤΤ ), η οποία λειτουργεί ως
ανεξάρτητη αρχή στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και η οποία έχει προχωρήσει
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καταρχήν στην έκδοση κανονισμού που ρυθμίζει το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τους
παρόχους υπηρεσιών πιστοποίησης (αποφ. 248/71 της 15ης Μαρτίου 2002 ). Με την
απόφαση 248/71 της 15ης Μαρτίου 2002 της ΕΕΤΤ ρυθμίζονται καταρχήν θέματα που
αφορούν το ποιοι θα μπορούν να είναι πάροχοι υπηρεσιών πιστοποίησης. Δεν έχει όμως
ακόμα εκδοθεί κανονισμός που να ρυθμίζει το θέμα της εθελοντικής διαπίστευσης. Έτσι
οι λίγες εταιρείες παροχής τέτοιου είδους υπηρεσιών που δρουν στην Ελλάδα δεν είναι
πιστοποιημένες. Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα εάν για τις ψηφιακές υπογραφές του
Δημοσίου θα επιλεγεί η λύση της δημιουργίας μιας Α.Ε. με κεφάλαια του δημοσίου ή
θυγατρικής δημοσίας Α.Ε. ή θα στραφεί το δημόσιο στην αγορά για την αναζήτηση
παρόχου υπηρεσιών πιστοποίησης.
Οι εργαζόμενοι στη Δημόσια Διοίκηση θα πρέπει να πιστοποιηθούν όχι ως άτομα,
αλλά ως δημόσιοι υπάλληλοι που έχουν θεσμοθετημένη αρμοδιότητα ή εξουσιοδότηση
να προβαίνουν σε συγκεκριμένες διοικητικές πράξεις και να υπογραφούν ορισμένα
έγγραφα. Επομένως η ηλεκτρονική υπογραφή θα χρησιμοποιείται σχετικά σύντομα στο
δημόσιο τομέα στο πλαίσιο των διοικητικών υπηρεσιών για την επικοινωνία των
υπηρεσιών αυτών μεταξύ τους, με τους πολίτες και με νομικό πρόσωπο δημοσίου ή
ιδιωτικού δικαίου.
Η ηλεκτρονική υπογραφή μπορεί να συνδυαστεί με τις έξυπνες κάρτες
(smart cards) (Boufeas, G. at al., 2004), οι οποίες είναι φορητές και έχουν μνήμη
δεδομένων και μικροεπεξεργαστή. Οι έξυπνες κάρτες θα μπορούν να έχουν
αποθηκευμένα διάφορα στοιχεία καθώς και την ηλεκτρονική υπογραφή. Ήδη
εφαρμόζονται μερικά πιλοτικά προγράμματα έξυπνων καρτών από τη Γενική
Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθώς και από το Υπουργείο Υγείας-Πρόνοιας.
Επί πλέον βρίσκεται στη φάση επεξεργασίας Προεδρικό Διάταγμα του Υπουργείου
Μεταφορών και Επικοινωνιών με αντικείμενο τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη
διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μεταξύ δημοσίων υπηρεσιών
καθώς και μεταξύ αυτών και φυσικών ή νομικών προσώπων. Το διάταγμα θα εκδοθεί
βάσει του αρ. 14, παρ. 19 και 20 του ν. 2672/1998 το οποίο αναφέρεται γενικά σε θέματα
διακίνησης εγγράφων με fax και e-mail. Το σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος
αποσκοπεί στη ρύθμιση των θεμάτων που προκύπτουν από τη διακίνηση αποφάσεων,
πιστοποιητικών και βεβαιώσεων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με ψηφιακή υπογραφή.
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Προβλέπεται επίσης η δυνατότητα διακίνησης εγγράφων χωρίς ψηφιακή υπογραφή,
χωρίς όμως να παρέχεται η δυνατότητα σ’ αυτήν την περίπτωση να παράγονται έννομα
αποτελέσματα ή να ασκούνται δικαιώματα.
Ήδη από την 19η Φεβρουαρίου 2001 έχει εκδοθεί εγκύκλιος του Υπουργού
εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης για τη ρύθμιση θεμάτων
ηλεκτρονικής διοίκησης. Η εγκύκλιος αποσκοπεί στη ρύθμιση ζητημάτων που άπτονται
της εισαγωγής και χρήσεως του α)ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου στις δημόσιες υπηρεσίες,
β)τη γενίκευση της χρήσεως του fax και e-mail για ανταλλαγή κειμένου, γ) την
υποχρεωτική χρήση προγραμμάτων επεξεργασίας κειμένου για τη δημιουργία εγγράφων
και δ) τέλος την αποστολή των κειμένων προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως σε ηλεκτρονική μορφή συνοδευόμενα και με την αντίστοιχη δισκέτα.
Πιο συγκεκριμένα, όλα τα Υπουργεία, Γενικές Γραμματείες, Περιφέρειες,
Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και Δήμοι θα πρέπει να αντικαταστήσουν το χειρόγραφο
σύστημα Πρωτοκόλλου με Ηλεκτρονικό μέχρι τον Αύγουστο του 2001. Ήδη από τα
στατιστικά στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί η Κεντρική Διοίκηση και οι Περιφέρειες
έχουν εναρμονιστεί με το περιεχόμενο της εγκυκλίου. Το ποσοστό εναρμόνισης είναι
μικρότερο στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και πολύ μικρό δυστυχώς στους Δήμους. Οι
λόγοι που οδήγησαν στην υιοθέτηση του Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου είναι, η ενίσχυση
της διαφάνειας, η διευκόλυνση της εργασίας των υπαλλήλων αλλά και των κάθε είδους
χρηστών ( έτοιμες καταστάσεις, γρήγορη αναζήτηση κτλ.). Όπως ήδη προαναφέρθηκε το
αρ. 14 ν.2672/1998 επιτρέπει τη διακίνηση εγγράφων με fax ή e-mail και η ανωτέρω
εγκύκλιος εφιστά την προσοχή των υπηρεσιών στη χρήση των εν λόγω τεχνολογιών
καθώς και στη σύνδεση e-mail και ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου. Οι υπηρεσίες
υποχρεούνται να ορίσουν αρμόδιο υπάλληλο για τη λειτουργία του e-mail ενώ θα πρέπει
να συνταχθούν και οι σχετικοί κατάλογοι με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των
υπηρεσιών.
Στην ίδια εγκύκλιο ζητείται από τις υπηρεσίες της δημόσιας διοίκησης να μην
διεκπεραιώνουν χειρόγραφα έγγραφα αλλά τα έγγραφα να δημιουργούνται ηλεκτρονικά.
Τέλος στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής διοίκησης αλλά και με σκοπό τη μείωση του χρόνου
και του κόστους δημοσίευσης, τα κείμενα που θα στέλνονται στο Εθνικό Τυπογραφείο
πρέπει να είναι γραμμένα με σύστημα επεξεργασίας κειμένου και να συνοδεύονται από
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την αντίστοιχη δισκέτα. Αυτό έχει ζητηθεί με τις εγκυκλίους 6699/13-7-2000 και
6700/10-7-2000 του Εθνικού Τυπογραφείου. Για την παρακολούθηση υλοποίησης του
προγράμματος χρησιμοποίησης ηλεκτρονικών μέσων, οι υπηρεσίες υποχρεούνται να
αποστέλλουν δύο φορές το χρόνο στο τέλος Ιουλίου και στο τέλος Δεκεμβρίου εκθέσεις
προόδου. Επίσης πρόσφατα ο Γ.Γ. Δημόσιας Διοίκησης υπέγραψε εγκύκλιο για τον
έλεγχο και την πάταξη της παράνομης χρήσης λογισμικού στις δημόσιες υπηρεσίες
(Υ.ΑΠ/Φ.00/Β/167/266/31-7-02).
Στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής διοίκησης το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
έχει προχωρήσει μέσω του προγράμματος TAXIS στη δημιουργία βάσεως δεδομένων
στην οποία έχουν πρόσβαση μέσω των τερματικών τους όλοι οι υπάλληλοι των
κεντρικών και αποκεντρωμένων υπηρεσιών του Υπουργείου. Το 2002 για πρώτη φορά
κατέστη δυνατή η υποβολή φορολογικών δηλώσεων του εισοδήματος των φυσικών και
νομικών προσώπων μέσω e-mail. Για τους πολίτες που θα υπέβαλαν τη φορολογική τους
δήλωση μ’ αυτόν τον τρόπο προβλέπονταν έκπτωση από το τελικό ποσό του φόρου. Για
το επόμενο έτος προβλέπεται η δυνατότητα γενίκευσης του μέτρου αυτού.
Σε επίπεδο δημιουργίας υποδομών για την επίτευξη του στόχου της ηλεκτρονικής
διοίκησης τα κυριότερα προγράμματα που υλοποιούνται είναι τα προγράμματα Κοινωνία
της Πληροφορίας, Πολιτεία και Σύζευξις. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα Κοινωνία της
Πληροφορίας (ν.2680/2001) χρηματοδοτείται από το Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης.
Με τον ν. 3013/2002 δημιουργήθηκαν τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).
Χρησιμοποιώντας την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος Σύζευξις, τα Κ.Ε.Π. είναι
συνδεδεμένα on line μεταξύ τους. Αφού έχει γίνει η καταγραφή των διαδικασιών που
διεκπεραιώνει η Δημόσια Διοίκηση και αφού έχουν γίνει παρεμβάσεις απλούστευσης
των διαδικασιών αυτών, δίνονται σταδιακά στο Κ.Ε.Π. Έχουν ετοιμαστεί ψηφιοποιημένα
έντυπα τα οποία θα εμφανίζονται στις οθόνες computer των Κ.Ε.Π. και οι πολίτες θα τα
συμπληρώνουν με τη βοήθεια των υπαλλήλων.
Γίνεται προσπάθεια να υπάρξει ένας γενικός συντονισμός των θεμάτων που άπτονται
της ηλεκτρονικής διοίκησης. Ήδη λειτουργεί στο Υπουργείο Οικονομίας και
Οικονομικών η Ειδική Γραμματεία της Κοινωνίας της Πληροφορίας
Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης

και στο

και Αποκέντρωσης η Υπηρεσία

Ανάπτυξης της Πληροφορικής. Στόχος είναι η επίτευξη του αειφόρου εκσυγχρονισμού
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της Δημόσιας Διοίκηση Ανάπτυξης Πληροφορικής. Στόχος είναι η επίτευξη του
αειφόρου εκσυγχρονισμού της Δημόσιας Διοίκησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ
ΕΥΡΩΠΗ-ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
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4.1. Εισαγωγή
Η εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αποτελεί κοινό μοντέλο για όλα τα
κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάθε χώρα έχει πραγματοποιήσει τις προσπάθειές
της για τη μετάβαση από την παραδοσιακή διακυβέρνηση, στην ψηφιακή δημόσια
διοίκηση, στοχεύοντας κατ’ αρχήν στην πλήρη παροχή των κυβερνητικών υπηρεσιών
μέσω διαδικτύου, στη διεύρυνση της διαφάνειας και του ελέγχου των έργων των
κυβερνήσεων προωθώντας και τη συμμετοχή των πολιτών (Hahamis, P., 2005). Αυτό
επιτυγχάνεται σταδιακά, και σε διαφορετικά επίπεδα για την κάθε χώρα. Αρχικά,
επιτυγχάνεται με την απλή παροχή πληροφοριών στους πολίτες και τις επιχειρήσεις, στη
συνέχεια παρέχοντας τη δυνατότητα ενεργού διάδρασης πολίτη-δημόσιας διοίκησης,
έπειτα δίνεται η δυνατότητα πραγματοποίησης ηλεκτρονικών συναλλαγών και τέλος η
εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας.

4.2. Εφαρμογές και καλές πρακτικές
Παρακάτω δίνονται ως δείγματα καλών πρακτικών ορισμένων χωρών (Κοκκίνου et al.,
n.d).
4.2.1. Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στη Γερμανία
Ο δημόσιος τομέας στη Γερμανία παρουσιάζει μια πολυπλοκότητα η οποία στάθηκε
τροχοπέδη στην ανάπτυξη των προσπαθειών, στην αρχή τουλάχιστον, της Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης (Κοκκίνου et al., n.d.). Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση για τη Γερμανία
δεν αποτέλεσε εξ’ αρχής προτεραιότητα αλλά ούτε και το βασικό στοιχείο για τη
στρατηγική των μεταρρυθμίσεων την Δημόσιας Διοίκησης (Eifert, M. and Puschel, J.,
O., 2004).
Στη Γερμανία δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στη χρήση των ΤΠΕ από τους δημόσιους
υπαλλήλους των Κέντρων Πολιτών ώστε να μπορούν να βοήθεια, επαφή αλλά και
πρόσβαση σε πληροφορίες νομικού περιεχομένου προκειμένου να εξυπηρετήσουν τους
πολίτες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Πληροφορίες παρέχονται και απ’ ευθείας στους
πολίτες από τις αντίστοιχες υπηρεσίες (Curtin, G., G. et al., 2003).
Σε επίπεδο τοπικών κυβερνήσεων ιδιαίτερα χρησιμοποιείται η Υπηρεσία Πολιτών καθώς
και η ολοκλήρωση των υπηρεσιών σ’ ένα μόνο γραφείο.
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4.2.2. Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στην Αυστρία
Η Αυστρία προκειμένου να μειώσει το δημόσιο χρέος και το δημόσιο έλλειμμα στο
απαιτούμενο επίπεδο, στοχεύοντας στον εξορθολογισμό του δημόσιου τομέα προχώρησε
στην εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Οι προσπάθειές της συνεχίστηκαν και
μετά την ένταξή της στην ΕΕ (1995) (Κοκκίνου et al., n.d.). Με την πεποίθηση ότι η
εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης θα οδηγούσε στη μεταρρύθμιση της
Δημόσιας Διοίκησης η Αυστρία είχε ως ειδικότερους στόχους τη βελτίωση της
εξυπηρέτησης του πολίτη, την αύξησης της παραγωγικότητας στο δημόσιο τομέα, την
αποδοτική διοίκηση των ανθρώπινων πόρων και τέλος την επίτευξη ορισμένων
επιμέρους στόχων-αποτελεσμάτων.
Προκειμένου να επιτευχθεί το επιθυμητό επίπεδο της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
οι δημόσιοι φορείς προχώρησαν σε αναπροσαρμογή των καθηκόντων και των
αρμοδιοτήτων του προσωπικού,

σε αποτελεσματικότερη διοίκηση και τέλος στον

εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης.
Η Αυστρία από την αρχή της εφαρμογής της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
παρουσίασε μεγάλη πρόοδο. Σήμερα και οι 20 υπηρεσίες διατίθενται ηλεκτρονικά 100%
στους πολίτες. Παράδειγμα βέλτιστων πρακτικών αποτέλεσαν το Πρόγραμμα Τοπικής
Αρχής της Περιφέρειας Zell am See και το Πρόγραμμα Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας
Πληροφόρησης υπό τη συνεργασία 45 δήμων.
4.2.3. Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στο Βέλγιο
Οι προσπάθειες για την εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Διοίκησης ξεκινούν πολύ νωρίς
για το Βέλγιο, μόλις το 1989 στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ατζέντας για την Κοινωνία
της Πληροφορίας. Οι Βελγικές αρχές έδωσαν ιδιαίτερη σημασία στην κάρτα eID και
στην οργάνωση του back-office. Πολύ σημαντική εφαρμογή είναι Βελγική Προσωπική
Ηλεκτρονική Ταυτότητα με την οποία οι πολίτες έχουν πρόσβαση σε όλες τις
ηλεκτρονικές υπηρεσίες της δημόσιας διοίκησης. Παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής
αποτελεί η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πληροφόρησης www.belgium.be/portal. Είναι μια
υπηρεσία παροχής πληροφοριών στους Βέλγους πολίτες αλλά και στους αλλοδαπούς
επισκέπτες. Επίσης δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης στους πολίτες στις δημόσιες
υπηρεσίες και τους δημόσιους φορείς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε μέσω ενός
τηλεφωνικού κέντρου.
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4.2.4. Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στην Ολλανδία
Οι ενέργειες για την εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην Ολλανδία
ξεκίνησαν το 1990, με τη δημιουργία των «Κέντρων Δημόσιων Υπηρεσιών». Στόχος
τους ήταν η βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών αλλά και η αύξηση της
αποτελεσματικότητας των διοικητικών οργανισμών. Στην Ολλανδική δημόσια διοίκηση
υιοθετήθηκε στην παροχή υπηρεσιών-εξυπηρέτηση πολιτών ένα πελατοκεντρικό
μοντέλο. Η χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής είναι δεδομένη στα Κέντρα
Δημόσιων Υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων,
ολοκληρώνοντας τις λειτουργίες των κέντρων μιας στάσης.
Η Ολλανδία βρίσκεται πλέον πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής
σύμφωνα

με

τους

δείκτες

της

αξιολόγησης.

Σημαντικό

έργο

Ένωσης,

ηλεκτρονικής

Διακυβέρνησης στην Ολλανδία αποτελούν το «Γραφείο Νεοεισερχομένων» του δήμου
του Delf, μια υπηρεσία μιας στάσης για την παροχή πληροφοριών για δουλειά ή σπουδές
σε πολίτες (Ολλανδούς και ξένους που φτάνουν για πρώτη φορά στην πόλη. Το 2003 σε
εθνικό επίπεδο δημιουργήθηκε το Πρόγραμμα Digid το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους
ανέργους να αναζητήσουν εργασία. Στην Ολλανδία εφαρμόστηκε και η eID μετά το
2007.
4.2.5. Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στην Αγγλία
Στην αξιολόγηση για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση η Αγγλία βρίσκεται πάνω από
το μέσο όρο των υπόλοιπων χωρών σύμφωνα με τους δείκτες (Eifert, M. and Puschel J.
O., 2004). Η δημιουργία του κυβερνητικού portal Government Gateway έδωσε στους
Βρετανούς πολίτες τη δυνατότητα πρόσβασης σε όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες με τη
χρήση username & password ή ψηφιακής υπογραφής. Στόχος του μακροχρόνιου
σχεδιασμού των Βρετανικών κυβερνήσεων ήταν η παροχή αποτελεσματικών υπηρεσιών
στους πολίτες. οι ειδικότεροι στόχοι από την αρχή των προσπαθειών ήταν οι εξής:
 Τη δημιουργία ηλεκτρονικών καταστημάτων μιας στάσης για τις δημόσιες
υπηρεσίες (περίπτερα πληροφοριών, τηλέφωνα και ψηφιακή TV)
 Τη δημιουργία μιας νέας υποδομής πληροφορικής που θα συνέδεε τα
συστήματα που ήδη χρησιμοποιούσαν από τις δημόσιες υπηρεσίες και των συστημάτων
που χρησιμοποιούσαν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις.
Προτεραιότητες επίσης από τα πρώτα στάδια ήταν:
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 Ο τρόπος επιλογής των ηλεκτρονικών καναλιών
 Η χρήση και επικύρωση των ψηφιακών υπογραφών
 Οι έξυπνες κάρτες
 Η ψηφιακή TV
 Οι τρόπους εκμετάλλευσης των κυβερνητικών ιστοχώρων
 Η ασφάλεια των στοιχείων
Παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην αγγλία
αποτελεί το Σύστημα της Εθνικής Υγειονομικής Υπηρεσίας NHS www.nhdirect.nhs.uk
για ηλεκτρονική περίθαλψη.
Επίσης καλή πρακτική αποτελεί και η υπηρεσία πρόσβασης του πολίτη σε όλες τις
κυβερνητικές υπηρεσίες: www.ukonline.gov.uk.
4.2.6. Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στην Γαλλία
Σύμφωνα με την τελευταία αξιολόγηση της ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Γαλλία είναι
πλέον πάνω από το μέσο όρο της ΕΕ σε θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Σε τοπικό
επίπεδο οι εφαρμογές της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είχαν μεγαλύτερη ανάπτυξη απ’
ότι σε κεντρικό επίπεδο όπου υπήρχαν πολλές δυσκολίες στην αρχή όπως
πολυπλοκότητα στις διαδικασίες. τώρα πλέον οι πολίτες στη Γαλλία μπορούν να
υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις φορολογικές τους δηλώσεις με άμεση εκκαθάρισή τους.
Επιπλέον από το 1998 είναι σε εφαρμογή οι ηλεκτρονικές κάρτες υγείας.
Παράδειγμα βέλτιστων πρακτικών αποτελεί η εφαρμογή www.service-public.fr η
οποία ξεκίνησε με στόχο την παροχή πληροφοριών για τα δικαιώματα και τις διαδικασίες
των πολιτών και ισχύει σε οποιοδήποτε μέρος της Γαλλίας.
4.2.7. Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στην Ιρλανδία
Η Ιρλανδική Κυβέρνηση εξέδωσε το 1998 το κείμενο Εφαρμογή της Κοινωνίας των
πληροφοριών, όπου καταγράφεται η στρατηγική για την εφαρμογή της Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης στη χώρα. Το κείμενο αυτό περιλαμβάνει:
1. Την παροχή πληροφοριών στο κοινό μέσω των κυβερνητικών ιστοχώρων και τη
χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
2. Πιλοτικά έργα: χρήση του Προσωπικού Αριθμού Δημόσιων Υπηρεσιών(PPSN)
και της κάρτας δημόσιων υπηρεσιών για να διευκολύνεται η ηλεκτρονική
πρόσβαση του κοινού στις υπηρεσίες
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3. Κριτήρια, αρχές για τα ηλεκτρονικά προγράμματα παροχής υπηρεσιών που θα
εξεταστούν για χρηματοδότηση :
 να εξυπηρετούν τους πολίτες ηλεκτρονικά
 να έχουν αλληλεπίδραση με τα ηλεκτρονικά συστήματα
πληρωμής
 να μπορούν να ενσωματώνουν πληροφορίες και από άλλες
κυβερνητικές οντότητες
 να

συμπεριλαμβάνουν

ψηφιακές

τεχνολογίες

πιστοποίησης

και

κρυπτογράφησης.
Παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών είναι το φορολογικό σύστημα www.revenue.ie
και το σύστημα www.shb.ie το οποίο παρέχει ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας.
4.2.8. Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στην Ισπανία
Σύμφωνα με τους δείκτες αξιολόγησης η Ισπανία βρίσκεται σταθερά πάνω από το
επίπεδο του μέσου όρου της ΕΕ. Η βασική προσπάθεια έγινε από τις τοπικές διοικήσεις
με στόχο ένα σημείο επαφής των πολιτών και της δημόσιας αρχής. χαρακτηριστικό της
Ισπανίας είναι η συνεργασία νε τον ιδιωτικό τομέα που έδωσε ιδιαίτερη ώθηση στην
ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Το 2001 αναπτύχτηκε η εφαρμογή
Cetrificación Espaňola, CERES) για τη δημιουργία

και διαχείριση ψηφιακών

υπογραφών για τις συναλλαγές των πολιτών με το δημόσιο.

Οι νέες εταιρίες

καταχωρούνται πλέον ηλεκτρονικά με το σύστημα New Enterprise CIRCE project. από
το 2006 είναι σε εφαρμογή και η κάρτα eID DNI electronico που χρησιμοποιείται για
πιστοποίηση και Ηλεκτρονική Υπογραφή. Παράδειγμα καλής πρακτικής αποτελεί το
κρατικό portal Administracion.es.
4.2.9. Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στην Ιταλία
Η συνεχής αύξηση στην ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης έχει φέρει στην
κατάταξη την Ιταλία πολύ πάνω από το μέσο όρο της ΕΕ. Από πολύ νωρίς, από τις αρχείς
του της δεκαετίας του ’70 έχουν αρχίσει οι προσπάθειες της μεταρρύθμισης της
Δημόσιας Διοίκησης σε όλα τα επίπεδα. Τη δεκαετία του ’90 με τη μεταρρύθμιση στο
Νομοθετικό πλαίσιο της χώρας, άνοιξε ο δρόμος για την απλοποίηση των διοικητικών
διαδικασιών με την εισαγωγή εσωτερικού ελέγχου στη διοίκηση και με τη χρήση της
ψηφιακής υπογραφής. Βασικοί στόχοι του ιταλικού κράτους είναι πρώτον η απλοποίηση
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του διαλόγου και της επικοινωνίας μεταξύ πολιτών και δημόσιας διοίκησης και
δεύτερον η βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ των διαφόρων τομέων δημόσιας
διοίκησης. Παράδειγμα βέλτιστων πρακτικών αποτελεί η υπηρεσία ηλεκτρονικής
υποβολής εγκληματικών πράξεων. από το 2005 διατίθεται η ιταλική ηλεκτρονική κάρτα
(Carta d’ identitá electronica) η οποία αποτελεί διεθνές ταξιδιωτικό έγγραφο και δίνει τη
δυνατότητα ηλεκτρονικών συναλλαγών.
4.2.10 Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στη Φιλανδία
Στη Φιλανδία υπήρχε από παλιά η ανάγκη για επαφή. Το πρόγραμμα του
πρωθυπουργού για την κοινωνία της Πληροφορίας είχε ως στόχο να χρησιμοποιήσουν
τις προοπτικές που προσφέρονται αλλά και την διατήρηση της χώρας ως ηγέτιδα χώρα
παραγωγής αλλά και χρήσης προϊόντων πληροφορικής. η Φιλανδία σήμερα
κατατάσσεται στις χώρες με το υψηλότερο ποσοστό χρήσης του διαδικτύου αλλά και του
κινητού τηλεφώνου. Η χρήση των ΤΠΕ είναι δεδομένη κι αυτό φαίνεται κι από τα υψηλά
ποσοστά χρήσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τους δημοσίους υπαλλήλους.
Οι προσπάθειες για την εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ξεκίνησαν τα μέσα
του 1990.

Η Φιλανδία εξ’ αρχής δεν είχε κάποιο συγκεκριμένο όραμα ή κάποια

συντονισμένη στρατηγική παρ’ όλου που η Κοινωνία της Πληροφορίας αποτελούσε
εργαλείο για την ανάπτυξη και την πρόοδο της χώρας. Οι περισσότερες ηλεκτρονικές
υπηρεσίες αναπτύχθηκαν σε τοπικό επίπεδο, γεγονός που δυσκόλεψε την εφαρμογή της
κεντρικής ηλεκτρονικής δημόσιας διοίκησης. Οι τοπικές αρχές επίσης χαρακτηριζόταν
από έλλειψη know-how για την εφαρμογή μεγαλύτερων project. Παρ’ όλου που η
Φιλανδία είχε να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα, βρίσκεται πάνω από το μέσο όρο
των χωρών της Ευρώπης σύμφωνα με τους δείκτες. Για πολλούς η αιτία της
επιτυχημένης πορείας της Φιλανδίας είναι ότι μια μικρή χώρα με ελεγχόμενο και απλό
δημόσιο τομέα. Φυσικά βασική αιτία της προόδου της είναι και η εκτεταμένη χρήση των
ΤΠΕ.
Παράδειγμα καλής πρακτικής αποτελεί η «Υπηρεσία Ηλεκτρονικού νοσοκόμου και
Πύλη Ηλεκτρονικής Υγείας» http://www.verkkohoitaja.fi/ μια ηλεκτρονική πύλη
συμβουλευτικού χαρακτήρα και τηλεφροντίδας μέσω e-mail.
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4.2.11. Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στη Δανία
Η Δανία τον τελευταίο χρόνο έκανε μεγάλη πρόοδο σύμφωνα με τους δείκτες και
βρίσκεται αρκετά πάνω από το μέσο όρο. Οι υπηρεσίες που διατίθενται ηλεκτρονικά
συνεχώς αυξάνονται. Οι πολίτες στη Δανία μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις
φορολογικές δηλώσεις χρησιμοποιώντας password ή ψηφιακή υπογραφή η οποία δίδεται
δωρεάν στους πολίτες από το 2003 και για άλλες δημόσιες υπηρεσίες. Οι συναλλαγές
(μισθοί, συντάξεις κ.α.) με το δημόσιο γίνονται πλέον ηλεκτρονικά αντικαθιστώντας τα
μετρητά και τις επιταγές. Σε όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες χρησιμοποιούνται πλέον το
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και οι ψηφιακές υπογραφές με απόλυτη ασφάλεια. Κάποιες
από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες είναι υποχρεωτικές για τους πολίτες καθώς είναι μόνος
τρόπος διάθεσής τους. Παράδειγμα βέλτιστων πρακτικών αποτελεί η εφαρμογή της
ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Από το Φεβρουάριο του 2005 όλοι οι φορείς του Δημοσίου
στην Δανία υποχρεούνται να δέχονται τιμολόγια προμηθευτών μόνο σε ηλεκτρονική
μορφή. Η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση αφορά συνολικά περίπου 15 εκατομμύρια
τιμολόγια το χρόνο, και βρίσκει εφαρμογή σε ολόκληρο το φάσμα του δημόσιου τομέα,
από κυβερνητικά υπουργεία μέχρι παιδικούς σταθμούς. Το εν λόγω πρόγραμμα
αναμένεται να εξοικονομήσει στα δημόσια ταμεία περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ
ετησίως, πέρα από την ελαχιστοποίηση του χρόνου και την απλούστευση των
εσωτερικών διοικητικών διαδικασιών που θα επέλθει στα δημόσια ιδρύματα και φορείς
της Δανίας.

4.3. Πρόοδος των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας
σύμφωνα με την 9η έκθεση συγκριτικής αξιολόγησης για το 2010.
Συχνά οι μηχανισμοί διοίκησης των χωρών αργούν να προσαρμοστούν στις
μεταρρυθμίσεις

εκσυγχρονισμού

της

δημόσιας

διοίκησης

και

παραμένουν

προσκολλημένες στις παραδοσιακές μεθόδους εργασίας. Σε κάποιες χώρες της Ευρώπης,
όπως η δικιά μας, οι ηλεκτρονικές προμήθειες δεν έχουν εφαρμοστεί ακόμη (Κοκκίνου,A
et al.). Συχνά, οι διοικήσεις έχουν περιοριστεί στη λήψη προσφορών μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου. Αντίθετα παρατηρείται πρόοδος στο θέμα της ταχύτητας του διαδικτύου
πράγμα το οποίο συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη και διάδοση των ηλεκτρονικών
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υπηρεσιών αλλά και στην εμπειρία των χρηστών. Εκτός από τα λειτουργικά θέματα οι
χώρες της Ευρώπης είχαν να αντιμετωπίσουν και πολλά θεσμικά και νομικά θέματα
(Decman, M. et al., 2010).
Ένα φαινόμενο που παρατηρείται συχνά στις χώρες της ΕΕ είναι το γεγονός ότι παρ’
ότι το μοντέλο για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε εθνικό επίπεδο είναι κοινό,
σε τοπικό επίπεδο οι προσπάθειες είναι ανεξάρτητες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να
δυσχεραίνεται η πρόοδος της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την οποία απαραίτητα
στοιχεία η

συλλογική και η στρατηγική ανάπτυξη

μοντέλων

Ηλεκτρονικής

Διακυβέρνησης, ώστε να περάσουν οι χώρες σε μια σύγχρονη μορφή δημόσιας
διοίκησης.
Τα στοιχεία αυτά φαίνονται και αναλύονται από την πρόσφατα εκδοθείσα
(Βρυξέλλες

21η Φεβρουαρίου 2011) 9 η έκθεση συγκριτικής αξιολόγησης της

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ευρώπη. Η μέση διαθεσιμότητα των διαδικτυακών
δημόσιων υπηρεσιών αυξήθηκε από 69% έως 82% το 2010 σε σύγκριση με το 2009.
Στην έκθεση αποκαλύπτονται οι καλύτερες και οι χειρότερες επιδόσεις στην ΕΕ.
Σύμφωνα με τον Heeks (2006), η συγκριτική αξιολόγηση της ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης

αναλαμβάνει

την

ανασκόπηση

της

συγκριτικής

απόδοσης

της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης μεταξύ εθνών ή οργανισμών. Οι συγκριτικές μελέτες
της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης έχει δύο σκοπούς: τον εσωτερικό και τον εξωτερικό.
Ο

εσωτερικός

στόχος

είναι

το

όφελος

που

επιτυγχάνεται

για την οργάνωση ή την επιχείρηση που εξετάζει η συγκριτική αξιολόγηση. Ο
εξωτερικός στόχος είναι το όφελος που επιτυγχάνεται για τους χρήστες της μελέτης.
Γενικά η Ευρώπη παρουσιάζει εξαιρετική πρόοδο μετά τη γεωγραφική εξάπλωσή της
το 2004. Σε πρόσφατη ανακοίνωσή της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τα
αποτελέσματα της ετήσιας έκθεσης συγκριτικής αξιολόγησης (benchmarking) αναφορικά
με την πρόοδο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στα Κράτη Μέλη της ΕΕ. Οι μετρήσεις
έγιναν στις χώρες της Ευρώπης των 27 κρατών –μελών καθώς και στις χώρες υπό
ένταξη : Κροατία, Ισλανδία, Ελβετία κα Τουρκία. Στην αναφορά οι 32 χώρες που
συμμετέχουν στην έρευνα αναφέρονται ως EU27+. Το Παρατηρητήριο για την Κοινωνία
της Πληροφορίας, αποτελώντας τον επίσημο συντονιστή – φορέα παροχής των στοιχείων
για την Ελλάδα, παρουσιάζει μια σύνοψη των κυριότερων αποτελεσμάτων.
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Κεντρική αναφορά της εν λόγω έκθεσης αποτελεί η παρακολούθηση της διαθεσιμότητας
και του επιπέδου ανάπτυξης των 20 βασικών ηλεκτρονικών δημόσιων υπηρεσιών , όπως
ορίστηκαν το 2001 και μετριούνται εφεξής. Στην έρευνα αυτή μετρήθηκαν ο δείκτης
ηλεκτρονικής Ολοκλήρωσης (online sophistication), η ηλεκτρονική διαθεσιμότητα των
20 βασικών υπηρεσιών, η πρόοδος στις ηλεκτρονικές προμήθειες, η εμπειρία των
χρηστών, η ανάπτυξη των ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο σε σχέση με
αυτές σε επίπεδο κράτους και τέλος την ποιότητα των υπηρεσιών. Οι 20 βασικές
υπηρεσίες είναι (Millard, J., 2003):
A. Προς πολίτες: 1.Φόρος εισοδήματος, 2.αναζήτηση εργασίας, 3.κοινωνική
ασφάλιση, 4.προσωπικά έγγραφα, 5.άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου, 6.αίτηση
για έκδοση άδειας οικοδομής, 7.υπεύθυνη δήλωση, 8.δημόσιες βιβλιοθήκες,
9.πιστοποιητικά γέννησης και γάμου, 10.εγγραφή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση,
11.αλλαγή διεύθυνσης, 12.υπηρεσίες σχετικές με την υγεία
B. Προς επιχειρήσεις: : 1.κοινωνική ασφάλιση των εργαζομένων, 2.εταιρική
φορολογία, 3.ΦΠΑ, 4.καταχώριση νέας εταιρίας, 5.υποβολή στοιχείων στην
Στατιστική Υπηρεσία, 6.τελωνειακές δηλώσεις, 7.περιβαλλοντικές άδειες,
8.δημόσιες συμβάσεις.
4.3.1. Δείκτης ηλεκτρονικής ολοκλήρωσης (online sophistication)
Βασικό δείκτη της ανάπτυξης μιας υπηρεσίας αποτελεί ο δείκτης ηλεκτρονικής
ολοκλήρωσης (online sophistication) που αποδίδει στην υπηρεσία μια επίδοση (%)
ανάλογη

του

επιπέδου

(1)πληροφόρηση,

ηλεκτρονικής

(2)ηλεκτρονική

λήψη

ωριμότητας
εντύπων,

που

αυτή

έχει

(3)ηλεκτρονική

επιτύχει:
αποστολή

συμπληρωμένων εντύπων, (4)ολοκλήρωση συναλλαγής, (5)εξατομικευμένη παροχή
υπηρεσίας/ προσωποποίηση . Από το μέσο όρο των μετρήσεων και για τις 20 υπηρεσίες
προκύπτει ο συνολικός δείκτης ηλεκτρονικής ολοκλήρωσης της χώρας.
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Διάγραμμα 4.1 Ποσοστό % Ηλεκτρονικής Ολοκλήρωσης στις χώρες της Ε.Ε, 20092010. Πηγή: 9η Έκθεση Συγκριτικής Αξιολόγησης για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.
Στην Ευρώπη για το 2010 ο δείκτης της ηλεκτρονικής ολοκλήρωσης βρίσκεται στο
90% μετά από αύξηση 7% από το 2009. Κορυφαίες στην κατάταξη όπως φαίνεται και
στο σχήμα επάνω είναι οι χώρες Ιρλανδία, Μάλτα και Αυστρία με το ποσοστό 100% και
ακολουθούν οι χώρες Σουηδία, Γερμανία και Ιταλία με 99%
Ο δείκτης ηλεκτρονικής ολοκλήρωσης για τις 20 βασικές υπηρεσίες της Ελλάδας η οποία
κατέχει την τελευταία θέση το 2010 διαμορφώνεται ως εξής:
-65% για τις υπηρεσίες προς πολίτες (ΕΕ27+:87%)
-78% για τις υπηρεσίες προς επιχειρήσεις (ΕΕ27+:94%)
- 70% για το σύνολο των 20 υπηρεσιών (ΕΕ27+ :90%)
4.3.2. Δείκτης πλήρους ηλεκτρονικής διαθεσιμότητας (full online availability)
Αντίστοιχα με το δείκτη ηλεκτρονικής ολοκλήρωσης μιας χώρας, μετριέται και ο
δείκτης πλήρους ηλεκτρονικής διαθεσιμότητας (full online availability). Εδώ δίνεται
βαθμολογία 100% στις υπηρεσίες που έχουν επιτύχει το μέγιστο επίπεδο (3/3, 4/4 ή 5/5)
και 0% στις υπόλοιπες.
Ο μέσος όρος για την Ευρώπη φτάνει το 82% ενώ το 2009 ήταν 69%. Σύμφωνα με την
έκθεσης συγκριτικής αξιολόγησης όπως φαίνεται και στο παρακάτω σχήμα η Ιταλία, η
Μάλτα, η Αυστρία, η Πορτογαλία και η Σουηδία έχουν διαθέσιμες 100% και τις 20
βασικές υπηρεσίες ηλεκτρονικά. Πρέπει να σημειωθεί πως οι χώρες Ελβετία, Ιταλία,
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Βουλγαρία, Κροατία και Λετονία παρουσιάζουν άνοδο πάνω από 25% μέσα σε έναν
χρόνο.

Διάγραμμα 4.2 Ποσοστό% διαθεσιμότητας των 20 βασικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών
στις χώρες της Ε.Ε, 2009-2010.Πηγή: 9 η Έκθεση Συγκριτικής Αξιολόγησης για την
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Η Ελλάδα, με 10 στις 20 υπηρεσίες να είναι πλήρως διαθέσιμες ηλεκτρονικά (5 για
πολίτες, 5 για επιχειρήσεις) διαμορφώνει ποσοστό 48%. Αξίζει να σημειωθεί πως οι
παραπάνω επιδόσεις φέρνουν την Ελλάδα τελευταία στην ευρωπαϊκή κατάταξη και για
τον δείκτη της πλήρους ηλεκτρονικής διαθεσιμότητας.
Ωστόσο, παρά την αξιοσημείωτη σε πολλές χώρες ανάπτυξη των υπηρεσιών,
προβληματίζει τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις η περιορισμένη τους χρήση από τους πολίτες,
με το ποσοστό των ατόμων να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για συναλλαγές με το
δημόσιο να διαμορφώνεται στο 32% για την ΕΕ27 και στο 13% για την Ελλάδα (πηγή:
Eurostat, 2010).
4.3.3. Ηλεκτρονικές προμήθειες (e-procurement)
Οι ηλεκτρονικές προμήθειες αποτελούνται από την εξ’ ολοκλήρου ψηφιοποίηση της
διαδικασίας προμηθειών από τη φάση πριν την προμήθεια(pre-award), πριν επιλεγεί
δηλαδή ο προμηθευτής μέχρι τη φάση της συναλλαγής(post-awarded) (αφού έχει επιλεγεί
ο προμηθευτής.
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Παρά τους στόχους της i-2010 και της «Πράσινης Βίβλου» για τις ηλεκτρονικές
προμήθειες, ο ρυθμός αφομοίωσης των ηλεκτρονικών προμηθειών ήταν πολύ αργός στην
Ευρώπη. Οι ηλεκτρονικές προμήθειες αποτελούν μείζονος σημασίας υπηρεσία για την
οικονομία της Ευρώπης, με τις δημόσιες προμήθειες να αποτελούν ένα σημαντικό μέρος
της ευρωπαϊκής οικονομίας, περί το 1,3 τρις €. Οι ευρωπαϊκές διοικήσεις έχοντας ως
κίνητρο την αύξηση της αποδοτικότητας, της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας
επιταχύνουν τις διαδικασίες για την εφαρμογή των δημόσιων ηλεκτρονικών προμηθειών.
Τα οφέλη της αποδοτικότητας προέρχονται από την εξοικονόμηση λειτουργικών
πόρων λόγω της παραγωγικότητας που προκύπτει από την ψηφιοποίηση των διαδικασιών
των προμηθειών. Τα οφέλη της μείωσης των τιμών προέρχονται κυρίως από την αύξηση
του ανταγωνισμού αλλά και της διαφάνειας των προσφορών.
Τα αποτελέσματα μιλάνε για επιταχυνόμενη πρόοδο έναντι του 2009, ωστόσο το 5%
που εκπροσωπούν οι ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις στο σύνολο των συμβάσεων των
ευρωπαϊκών δημόσιων αρχών, δεν αποτελεί ικανοποιητικό βαθμό αφομοίωσης.
Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι η πλήρης ηλεκτρονική διαχείριση των δημοσίων
συμβάσεων θα απέφερε εξοικονόμηση κόστους έως και 30% στις δημόσιες αγορές.
Στην Ευρώπη μέσα σε ένα χρόνο η επισκεψιμότητα (visibility) στις ιστοσελίδες των
προμηθειών αυξήθηκε από 56% το 2009 σε 71% το 2010 όπως φαίνεται στο παρακάτω
σχήμα:
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Διάγραμμα 4.3 Ποσοστό% επισκεψιμότητας στις ιστοσελίδες ηλεκτρονικών
προμηθειών στις χώρες της Ε.Ε., το έτος 2010. Πηγή: 9η Έκθεση Συγκριτικής
Αξιολόγησης για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
Χώρες με 100% επισκεψιμότητα στις ιστοσελίδες για τις ηλεκτρονικές προμήθειες
είναι οι: Εσθονία, Ιρλανδία Λιθουανία, Μάλτα και Σλοβενία. Ακολουθούν οι χώρες
Κύπρος, Τσεχία και Σουηδία με ποσοστό μεγαλύτερο του 90%.
Αντίστοιχα η διαθεσιμότητα σε υπηρεσίες ηλεκτρονικών προμηθειών ανέρχονται στο
70% στη φάση pre-awarded. Πρώτες στην κατάταξη της διαθεσιμότητας βρίσκονται η
Κύπρος και η Ιρλανδία με ποσοστό 100%.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4-Η παρούσα κατάσταση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην 107
Ευρώπη-Καλές Πρακτικές και επιδόσεις

Διάγραμμα 4.4 Ποσοστό% διαθεσιμότητας της διαδικασίας ηλεκτρονικών προμηθειών
κατά τη φάση πριν την ανάθεση (pre-awarded) στις ιστοσελίδες και τις δικτυακές πύλες
στις χώρες της Ε.Ε, το έτος 2010. Πηγή: 9η Έκθεση Συγκριτικής Αξιολόγησης για την
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Η μετάβαση από τις παραδοσιακές προμήθειες στις ηλεκτρονικές είναι μια
διαδικασία που συμβαίνει ακόμη και στις χώρες υπό ένταξη. Εξαίρεση αποτελούν Η
Ελλάδα και Ισλανδία.
Η Ελλάδα δε συμμετείχε σ’ αυτό το κομμάτι της έρευνας καθώς βρίσκεται ακόμη σε
φάση υλοποίησης. Η ενεργοποίηση των e-προμηθειών θα πρέπει να ξεκινήσει μέσα στο
2011.
4.3.3.1. Σημαντικά παραδείγματα εξοικονόμησης πόρων από την εφαρμογή των
ηλεκτρονικών προμηθειών:
Οι χώρες της Ευρώπης πρέπει να κατανοήσουν ότι η εξοικονόμηση πόρων από τις
ηλεκτρονικές προμήθειες οδηγούν στην εφαρμογή νέων συστημάτων. Παράδειγμα προς
μίμηση αποτελεί η Σκοτία η οποία εξοικονόμηση 8 εκ. £ σε μία περίοδο 4 χρόνων μόνο
από τις ηλεκτρονικές προμήθειες. Η Σουηδία σημείωσε μειώσεις τιμών μεταξύ 10% και
30% καθώς και βελτίωσης στην αποτελεσματικότητα της διαδικασίας των προμηθειών
κατά 20 με 30% όταν όλες οι προσφορές είναι προσβάσιμες ηλεκτρονικά. Στην Ιρλανδία
πάνω από 62.000 προμηθευτές καταχωρήθηκαν και από αυτούς το 65% είναι
προμηθευτές από άλλες χώρες. αυτό αποτελεί μεγάλη εξαίρεση καθώς στις περισσότερες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4-Η παρούσα κατάσταση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην 108
Ευρώπη-Καλές Πρακτικές και επιδόσεις
χώρες οι ηλεκτρονικές προμήθειες εστιάζονται από εγχώριους προμηθευτές. Σημειώθηκε
ότι στην Κύπρο ο αριθμός των πιθανών προμηθευτών έχει τριπλασιαστεί αλλά και στην
Τουρκία ο περιορισμός των λαθών είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της διαφάνειας.
Στην Ισπανία σημειώθηκε μείωση τιμών της ενέργειας και των τηλεπικοινωνιακών
υπηρεσιών σε ποσοστό από 15 έως 45%.
4.3.4. Η εμπειρία των χρηστών (user experience)
Σύμφωνα με τα πορίσματα της έκθεσης, γίνονται σημαντικές προσπάθειες από όλα
τα Κράτη Μέλη ώστε να βελτιωθεί η εμπειρία του χρήστη κατά τη χρήση των
ηλεκτρονικών

δημόσιων

υπηρεσιών

GR/epktp/priority_actions/default111.htm).

(http://portal.infosoc.core.gr/infosoc/elΟι

υπηρεσίες

θα

πρέπει

να

είναι

σχεδιασμένες γύρω από το χρήστη. Κάθε επαφή με τη διακυβέρνηση έχει σημασία,
καθώς αναγνωρίζονται οι ανάγκες του χρήστη.
Η βελτίωση των εμπειριών του χρήστη δείχνει τη μετάβαση από τις υπηρεσίες που
στηριζόταν στη διοίκηση σε υπηρεσίες πελατοκεντρικές.

Η εμπειρία των χρηστών

περιλαμβάνει τις ιδιαίτερες ανάγκες του, τις προτιμήσεις του, τις απλές κα σύντομες
διαδικασίες παροχής των υπηρεσιών. Περιλαμβάνει επίσης την ικανότητα των χρηστών
να έχουν ένα feedback για τις παρεχόμενες υπηρεσίες. . Επιχειρήθηκε να αξιολογηθεί η
εμπειρία του χρήστη (user experience) κατά τη χρήση των βασικών υπηρεσιών, βάσει
κριτηρίων που έχουν να κάνουν με: την ευκολία χρήσης της υπηρεσίας, διαφάνειας,
προστασίας των προσωπικών δεδομένων, παροχής της υπηρεσίας μέσω πολλαπλών
διαύλων και δυνατότητας καταγραφής της άποψης του χρήστη για την ποιότητα της
υπηρεσίας Το παρακάτω σχήμα δείχνει εμπειρία των χρηστών στην παροχή υπηρεσιών
στην Ε27+ σύμφωνα με τα παραπάνω κριτήρια:
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Διάγραμμα 4.5 Ποσοστό% εμπειρίας χρηστών στην παροχή υπηρεσιών στη Ε27+ για το
έτος 2010. Πηγή: 9 η Έκθεση Συγκριτικής Αξιολόγησης για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
Την πρώτη θέση στη μέτρηση της εμπειρίας των χρηστών κατέχει η Μάλτα με
ποσοστό 100% όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα:
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Διάγραμμα 4.6 Ποσοστό% εμπειρίας χρηστών στις ιστοσελίδες και τα Portals, 2010.
Πηγή: 9 η Έκθεση Συγκριτικής Αξιολόγησης για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Η Ελλάδα διαμορφώνει ποσοστό 91% στον εν λόγω δείκτη, έναντι 80% του μέσου
όρου των 32 χωρών της έρευνας. Η επίδοση της Ελλάδας στην παρούσα κατάταξη είναι
σαφώς βελτιωμένη, καθώς βρίσκεται στην 6η θέση, ισοβαθμώντας με Ισπανία, Πολωνία
και Πορτογαλία, ενώ 17 συνολικά χώρες βρίσκονται άνω του μέσου ευρωπαϊκού όρου.
4.3.5. Υστερεί η περιφέρεια σε θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε σχέση με
την κεντρική διοίκηση.
Σύμφωνα με τους Norris και Moon (2005) το μέγεθος της πόλης παίζει πολύ
σημαντικό ρόλο στην επιτυχία των εφαρμογών της ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Στη
φετινή (9η) έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αξιολογήθηκε για πρώτη φορά η παροχή
κάθε υπηρεσίας τόσο σε κεντρικό, όσο και σε περιφερειακό/τοπικό επίπεδο, με στόχο να
αποτυπωθεί με τον ακριβέστερο δυνατό τρόπο η πρόοδος της ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης σε όλο το φάσμα της δημόσιας διοίκησης. Από την αξιολόγηση
προκύπτει πως, για τις υπηρεσίες που παρέχονται κυρίως σε τοπικό επίπεδο, οι
μικρότεροι δήμοι διαθέτουν σε ηλεκτρονική μορφή μόνο τις μισές σε σχέση με τους
μεγάλους δήμους (Chatzopoulos, K-C., Economides, A.,A., 2007). Για παράδειγμα, ενώ
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οι ιστοσελίδες μικρότερων πόλεων μπορεί να παρέχουν πληροφορίες για το πώς
ζητούνται αντίγραφα πιστοποιητικών γέννησης, στις ιστοσελίδες των μεγάλων πόλεων
περιλαμβάνονται και τα σχετικά έντυπα προς τηλεφόρτωση (Ψηφιακό Θεματολόγιο,
2011). Αυτό μπορεί να οφείλεται, τόσο στις διαπροσωπικές επαφές των μικρότερων
πόλεων, όσο και στη μικρότερη ευχέρειά τους (χρηματοδότηση, ικανότητες) να
υιοθετήσουν διαδικτυακές υπηρεσίες.
Τα αποτελέσματα φανερώνουν σημαντικές ανισότητες στο εσωτερικό των χωρών, με
την τοπική αυτοδιοίκηση να εμφανίζεται ανεπαρκής (από άποψη στρατηγικής,
χρηματοδότησης, ικανοτήτων) να στηρίξει το ρόλο του παρόχου υπηρεσιών αμιγώς
τοπικού χαρακτήρα. Σε τοπικό επίπεδο είναι εμφανής η καθυστέρηση σύμφωνα με τους
δείκτες. Επίσης, προκύπτει ότι οι μεγάλες πόλεις προσφέρουν σταθερά πιο πολλές και
ώριμες ηλεκτρονικά υπηρεσίες από τις μικρότερες πόλεις ή δήμους, ενώ σημειώνονται
και μεγάλες διαφορές μεταξύ πόλεων ίδιου μεγέθους διαφορετικών χωρών.
Συγκεκριμένα για τις βασικές υπηρεσίες: Γνωστοποίηση μετακόμισης, άδεια κτιρίου,
πιστοποιητικά και δημόσιες βιβλιοθήκες, η ολοκλήρωση της παροχής υπηρεσιών σε
τοπικό επίπεδο, φτάνει μόλις το 39% κατά μέσο όρο (βλ. διάγραμμα 4.7), αφήνοντας ένα
τεράστιο κενό μέχρι το 57% των εθνικών δικτυακών τόπων.
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Διάγραμμα 4.7 Ποσοστό% Ολοκλήρωσης παροχής υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο.
Πηγή: 9 η Έκθεση Συγκριτικής Αξιολόγησης για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Κάποιες υπηρεσίες προφανώς βασίζονται στην τοποθεσία, και έτσι η παράδοση, ο
έλεγχος, καθώς και οι επενδύσεις για τη βελτίωση τους θα πρέπει να διέπονται σε τοπικό
επίπεδο. Διάφορες υπηρεσίες που επηρεάζονται από πολλαπλά επίπεδα διοίκησης, και
έτσι η προσέγγιση διαφέρει σημαντικά στις χώρες της ΕΕ - κυρίως για ιστορικούς
λόγους.

Σε πολλές

περιπτώσεις,

οι προσφορές

υπηρεσιών είναι ανεπαρκώς

ενταγμένες μεταξύ των διοικητικών επιπέδων. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η
ικανότητα των τοπικών διοικήσεων (στρατηγική, χρηματοδότηση, δυνατότητα) να
υποστηρίξει το ρόλο τους ως πάροχοι των τοπικών υπηρεσιών ποικίλλει σημαντικά.
4.3.6. Ποιότητα των υπηρεσιών
Όσον αφορά την ποιότητα των υπηρεσιών, στην έκθεση διαπιστώνεται ότι το 55%
των υπηρεσιών που απαιτούνται για να ιδρυθεί μια επιχείρηση παρέχονται είτε μέσω
αποκλειστικής δικτυακής πύλης ή αυτόματα στην Αυστρία, τη Δανία, την Εσθονία, την
Ιρλανδία, τη Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο.
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Διάγραμμα 4.8 Ποσοστό% ωρίμανσης της υπηρεσίας για την έναρξη μιας επιχείρησησ2010.Πηγή: 9η Έκθεση Συγκριτικής Αξιολόγησης για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Η ποιότητα των υπηρεσιών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα εν λόγω
επαγγέλματα, τις διοικήσεις που εμπλέκονται, και τα διοικητικά επίπεδα παροχής της
υπηρεσίας. Για παράδειγμα, όταν οι αποκλειστικές πύλες οδηγούν σε άλλους δικτυακούς
τόπους της κυβέρνησης για την ολοκλήρωση της επιλογής των σταδίων της διαδικασίας,
τα ευρήματά της έρευνας κατέδειξαν σημαντικές διαφορές όσον αφορά το επίπεδο
ποιότητας και συνοχής των προσφερόμενων υπηρεσιών, θέτοντας συχνά σοβαρές
προκλήσεις για την επιτυχή ολοκλήρωση της έναρξης των επιχειρήσεων.
Η Ελλάδα βρίσκεται τελευταία στην κατάταξη με το μεγαλύτερο ποσοστό
παραδοσιακών υπηρεσιών(offline) για την έναρξη μιας επιχείρησης, πέραν της
Βουλγαρίας που ακόμη δεν έχει θέση σε εφαρμογή την συγκεκριμένη υπηρεσία.
Μια αποτελεσματική και παραγωγική αγορά εργασίας αποτελεί βασικό παράγοντα
της συνολικής οικονομικής ανταγωνιστικότητας. Οι κυβερνήσεις έχουν επενδύσει
σημαντικά για τη βελτιστοποίηση της αγοράς εργασίας, προκειμένου να προωθηθεί η
οικονομική ευημερία και η κοινωνική πρόνοια. Βασικός στόχος τους είναι η μείωση της
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ανεργίας, η αύξηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας, καθώς και η βελτίωση της
παραγωγικότητας. Κάθε ευρωπαϊκή χώρα έχει δημιουργήσει τη δική της Δημόσια
Υπηρεσία Απασχόλησης. Από τις δώδεκα υπηρεσίες που αφορούν τον πολίτη η μία
σχετίζεται με την αναζήτηση εργασίας και ακόμη μία σχετίζεται με τις παροχές ανεργίας
Οι υπηρεσίες που παρέχονται ηλεκτρονικά πιο συχνά

περιλαμβάνουν: την

αναζήτηση απασχόλησης, την απόκτηση πληροφοριών για την αγορά εργασίας, την
απόσπαση ενός βιογραφικού.
Μόνο όμως το 50% των χρήσιμων υπηρεσιών για τους ανέργους παρέχεται σήμερα μέσω
αποκλειστικής δικτυακής πύλης. Οι χώρες που προσφέρουν κορυφαία παραδείγματα
περιλαμβάνουν τη Φινλανδία, Ιρλανδία, Ισπανία, Μάλτα, Πορτογαλία και την Αυστρία

Διάγραμμα 4.9 Ποσοστό % ωρίμανσης για τις υπηρεσίες εύρεσης εργασίας και παροχής
πληροφοριών για την απασχόληση. Πηγή: 9η Έκθεση Συγκριτικής Αξιολόγησης για την
Ηλεκτρονική Διακυβέρνησης
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μεταξύ τους αλλά και με άλλους παράγοντες-Αποτελέσματα των χωρών
με το χαμηλότερο έλλειμμα στην Ε.Ε
5.1 Εισαγωγή
Στο παρόν κεφάλαιο, γίνεται η σύγκριση των αποτελεσμάτων της συσχέτισης των
δεικτών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που αναλύθηκαν παραπάνω, αλλά και σε σχέση
με το ποσοστό του ελλείμματος που αναφέρει η Eurostat (2011). Επίσης γίνεται μία
προσπάθεια σύγκρισης των χωρών με το χαμηλότερο έλλειμμα στην ΕΕ27 τη δεδομένη
στιγμή.

5.2. Συσχέτιση του δείκτη ηλεκτρονικής ολοκλήρωσης με το έλλειμμα
των χωρών
Βασικός στόχος των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήταν η συρρίκνωση του
δημοσίου τομέα προκειμένου να μειώσουν το λειτουργικό κόστος. Στην εποχή όπου
πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζουν υπό συνθήκες λιτότητας έχει ενδιαφέρον να
γίνει μία αποτίμηση των προσπαθειών των «προβληματικών» χωρών με το μεγαλύτερο
έλλειμμα για την ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Στον παρακάτω πίνακα παραθέτονται το ποσοστό ολοκλήρωσης, σύμφωνα με την 9η
έκθεση συγκριτικής αξιολόγησης (2010) των 27 χωρών της ΕΕ καθώς και του ποσοστού
του ελλείμματος σύμφωνα με τη Eurostat (2011).
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ΧΩΡΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ
ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΕΠ*

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

ΙΕ
ΜΤ
ΑΤ
PT
SE
DE
IT
ES
UK
SI
EE
NL
FI
DK
LV
FR
BE
PL
LU
CZ
LT
SK
HU
BG
RO
CY
EL

-32,40%
-3,60%
-4,60%
-9,10%
0%
-3,30%
-4,60%
-9,20%
-10,40%
-5,60%
0,10%
-5,40%
-2,50%
-2,70%
-7,70%
-7,00%
-4,10%
-7,90%
-1,70%
-4,70%
-7,10%
-7,90%
-4,20%
-3,20%
-6,40%
-5,30%
-10,50%

100%
100%
100%
100%
99%
99%
99%
98%
97%
97%
97%
97%
96%
95%
94%
94%
92%
87%
87%
85%
84%
81%
80%
77%
73%
71%
70%

Πίνακας 5.1 Συσχέτιση ποσοστού Ηλεκτρονικής Ολοκλήρωσης με το ποσοστό
ελλείμματος των ΕU27
Όπως φαίνεται και στον παραπάνω πίνακα , οι χώρες με το μεγαλύτερο έλλειμμα, με
εξαίρεση την Ελλάδα, έχουν υψηλό ποσοστό ηλεκτρονική ολοκλήρωσης. Συγκεκριμένα,
η Ιρλανδία, η χώρα με το μεγαλύτερο έλλειμμα στην ΕΕ, έχει ποσοστό ηλεκτρονικής
ολοκλήρωσης 100%. Ακολουθεί το Ηνωμένο Βασίλειο, η χώρα με το τρίτο μεγαλύτερο
έλλειμμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με έλλειμμα 10,4% και ποσοστό ολοκλήρωσης 97%,
καθώς και η Ισπανία με το αμέσως επόμενο μεγαλύτερο έλλειμμα 9,2% έχοντας 98%
ποσοστό ηλεκτρονικής Ολοκλήρωσης. Η Ελλάδα είναι η χώρα με το δεύτερο μεγαλύτερο
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έλλειμμα 10,4% στην ΕΕ αλλά παρουσιάζει και το μικρότερο ποσοστό Ηλεκτρονικής
Ολοκλήρωσης 70% στην ΕU27.

5.3. Συσχέτιση του δείκτη ηλεκτρονικής ολοκλήρωσης με την εμπειρία
των χρηστών.
Η βελτίωση των εμπειριών του χρήστη δείχνει τη μετάβαση από τις υπηρεσίες που
στηριζόταν στη διοίκηση σε υπηρεσίες πελατοκεντρικές. Στον πίνακα 4.2 που ακολουθεί
γίνεται συσχέτιση της εμπειρίας του χρήστη με το ποσοστό Ηλεκτρονικής Ολοκλήρωσης
και δείχνει κατά πόσο οι χώρες κατάφεραν να μετατρέψουν τις υπηρεσίες της
Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σύμφωνα με τις ανάγκες του χρήστη. Η σύγκριση εδώ
γίνεται με το κριτήριο της ευκολίας της χρήσης των εφαρμογών για την εμπειρία του
χρήστη.
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ΧΩΡΑ
ΙΕ
ΜΤ
ΑΤ
PT
SE
DE
IT
ES
UK
SI
EE
NL
FI
DK
LV
FR
BE
PL
LU
CZ
LT
SK
HU
BG
RO
CY
EL

USER
EXPERIENCE
(USABILITY)
87,00%
100,00%
50,00%
91,00%
99%
83,00%
79,00%
91,00%
99,00%
85,00%
94,00%
91,00%
86,00%
92,00%
72,00%
89,00%
65,00%
91,00%
66,00%
43,00%
76,00%
85,00%
70,00%
74,00%
62,00%
53,00%
91,00%

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
100%
100%
100%
100%
99%
99%
99%
98%
97%
97%
97%
97%
96%
95%
94%
94%
92%
87%
87%
85%
84%
81%
80%
77%
73%
71%
70%

Πίνακας 5.2 Συσχέτιση ποσοστού Ηλεκτρονικής Ολοκλήρωσης με την Εμπειρία του
χρήστη
Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει πως η Μάλτα είναι ή μόνη χώρα που έχει
καταφέρει να έχει ποσοστό 100% στην ηλεκτρονική ολοκλήρωση αλλά να έχει
ταυτόχρονα 100% στην εμπειρία των χρηστών. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η Αυστρία η
οποία ενώ έχει το μέγιστο (100%) ποσοστό ηλεκτρονικής ολοκλήρωσης και συνάμα έχει
από τα χαμηλότερα ποσοστά στην εμπειρία χρηστών, μόλις 50%, πράγμα που σημαίνει
πως οι ηλεκτρονικές της υπηρεσίες έχουν ως επίκεντρο τις ανάγκες της Διοίκησης. Η
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Ελλάδα αν και κατέχει την τελευταία θέση στην κατάταξη της ολοκλήρωσης, έχει καλή
θέση στην εμπειρία των χρηστών με ποσοστό 91%.

5.4. Συσχέτιση του δείκτη ηλεκτρονικής ολοκλήρωσης με το ποσοστό
δημοσίων υπαλλήλων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Σύμφωνα με τους Terpsiadou and Economides (2009), στην επιτυχία των
Πληροφοριακών Συστημάτων και κατ’ επέκταση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
παίζουν κυρίαρχο ρόλο το μορφωτικό επίπεδο των εργαζομένων καθώς και η συνεχής
εκπαίδευσή τους. Στον επόμενο πίνακα 4.3 γίνεται συσχέτιση μεταξύ του ποσοστού των
δημοσίων υπαλλήλων με τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ο μέσος όρος της ΕU27 είναι το
22,8%.
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ΧΩΡΑ
ΙΕ
ΜΤ
ΑΤ
PT
SE
DE
IT
ES
UK
SI
EE
NL
FI
DK
LV
FR
BE
PL
LU
CZ
LT
SK
HU
BG
RO
CY
EL

%
εργαζομένων
εκπαίδευσης

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

32,30%
13,10%
16,40%
13,70%
28%
22,60%
13,10%
27,90%
31,00%
20,40%
29,70%
27,70%
31,60%
34,80%
22,90%
26,50%
30,20%
20,30%
30,10%
14,80%
26,60%
15,40%
17,30%
19,40%
12,00%
32,70%
21,20%

100%
100%
100%
100%
99%
99%
99%
98%
97%
97%
97%
97%
96%
95%
94%
94%
92%
87%
87%
85%
84%
81%
80%
77%
73%
71%
70%

Τριτοβάθμιας

Πίνακας 5.3 Συσχέτιση ποσοστού Ηλεκτρονικής Ολοκλήρωσης με το ποσοστό
δημοσίων υπαλλήλων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Από τις 4 χώρες με το μεγαλύτερο ποσοστό ηλεκτρονικής ολοκλήρωσης 100% μόνο
Ιρλανδία έχει πολύ μεγάλο ποσοστό εργαζομένων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. οι
υπόλοιπες τρεις χώρες Μάλτα, Αυστρία και Πορτογαλία έχουν ποσοστό κάτω από το
μέσο όρο της ΕΕ, 13,10%, 16,40% και 13,70 αντίστοιχα.
Η Ελλάδα από την τελευταία θέση σε ποσοστό ολοκλήρωσης έχει ποσοστό 21,20%
εργαζομένων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, χαμηλότερο από το μέσο όρο της ΕΕ.
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5.5. Σύγκριση των χωρών με το μεγαλύτερο έλλειμμα στην Ε27.
Στο τέλος της ανάλυσης αυτής, ο παρακάτω πίνακας δείχνει συγκεντρωτικά τα
ποσοστά των χωρών με το υψηλότερο έλλειμμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΧΩΡΑ
ΙΕ
EL
UK
ES

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ
ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΕΠ*
-32,40%
-10,50%
-10,40%
-9,20%

ΠΟΣΟΣΤΟ
USER
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ EXPERIENCE
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
(USABILITY)
100%
70%
97%
98%

87,00%
91,00%
99,00%
91,00%

% εργαζομένων
τριτοβάθμιας

εκπαίδευσης
32,30%
21,20%
31,00%
27,90%

Πίνακας 5.4 Συγκεντρωτικός Πίνακας των χωρών με το μεγαλύτερο έλλειμμα στην
EU27.
Όσον αφορά το ποσοστό εργαζομένων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, προκύπτει ότι
εκτός από την Ελλάδα, οι υπόλοιπες χώρες έχουν πολύ πάνω από το μέσο όρο της ΕΕ. Η
Ελλάδα επίσης έχει το πιο χαμηλό ποσοστό ηλεκτρονικής ολοκλήρωσης, ενώ οι
υπόλοιπες χώρες έχουν τα υψηλότερα ποσοστά. Σχετικά με την εμπειρία του χρήστη,
όλες οι χώρες έχουν πολύ πάνω από το μέσο όρο, με την Αγγλία να κατέχει το
μεγαλύτερο ποσοστό.
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Συμπεράσματα
Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα παρουσιάζει πρόοδο όσον αφορά την Ηλεκτρονική
Διακυβέρνηση. Ωστόσο, πρόοδος που σημειώνει η Ελλάδα δεν επαρκεί για να φτάσει το
επίπεδο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρά τις ανάγκες της για μείωση του
λειτουργικού κόστους, αύξησης της παραγωγικότητας και της αποτελεσματικότητας του
δημόσιου τομέα καθώς και αύξησης της διαφάνειας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την
πρόσφατη ανακοίνωση της 9ης Συγκριτικής Αξιολόγησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
η Ελλάδα κατέχει την τελευταία θέση στην κατάταξη των χωρών σχετικά με την πρόοδό
τους στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Από τις 20 υπηρεσίες μόνο οι 10 διατίθενται
πλήρως ηλεκτρονικά από την Ελλάδα διαμορφώνοντας ποσοστό 48%.
Τελευταία στην κατάταξη είναι και στην Ηλεκτρονική Ολοκλήρωση με ποσοστό
70%, ενώ ήταν η μοναδική χώρα που δε συμμετείχε στην έρευνα για τις ηλεκτρονικές
Προμήθειες. Παρά το μεγάλο οικονομικό όφελος που προσφέρει η εφαρμογή των
ηλεκτρονικών προμηθειών, η Ελλάδα βρίσκεται ακόμη σε στάδιο υλοποίησης. Αντίθετα
η Ελλάδα κατέχει την 6η θέση στην κατάταξη για την εμπειρία των χρηστών, γεγονός το
οποίο δείχνει τον πελατοκεντρικό χαρακτήρα των υπαρχόντων ηλεκτρονικών υπηρεσιών.
Στη χώρα μας δεν έχουν αναπτυχθεί ακόμη οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που αφορούν
την έναρξη και καταχώρηση των νέων επιχειρήσεων, κατέχοντας το υψηλότερο ποσοστό
παραδοσιακών υπηρεσιών (off-line). Παρουσίασε όμως σημαντική πρόοδο όσον αφορά
την ευρυζωνικότητα το τελευταίο εξάμηνο του 2010 σε σχέση με το προηγούμενο. Από
τη σύγκριση της Ελλάδος που έγινε με τις χώρες της ΕΕ με το μεγαλύτερο έλλειμμα
προκύπτει πως είναι η χώρα με το χαμηλότερο ποσοστό Ηλεκτρονικής Ολοκλήρωσης
την ώρα που από τις υπόλοιπες χώρες, 3 χώρες είναι πολύ πάνω από το μέσο όρο της ΕΕ.
Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στην ΕΕ έχει φτάσει πλέον σε ένα επίπεδο όπου τα κράτη
μέλη έχουν τη δυνατότητα να καταστήσουν ευκολότερη τη ζωή των πολιτών, μειώνοντας
ταυτόχρονα το κόστος τους.
Η Ελλάδα λοιπόν πρέπει να εντείνει τις προσπάθειες για την ανάπτυξη της
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προκειμένου να μειώσει το κόστος και τη γραφειοκρατία
να αυξήσει τη διαφάνεια, αλλά και την ενίσχυση της Δημοκρατίας μέσα από την αύξηση
της συμμετοχής των πολιτών στη Διακυβέρνηση.
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