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Περίληψη 

Στις ανεπτυγµένες δηµοκρατικές χώρες παρατηρείται πως, µέρα µε τη µέρα, 

εντείνεται το κενό που έχει δηµιουργηθεί ανάµεσα στους πολίτες και το κράτος. Με άλλα 

λόγια υπάρχει µια εµφανής αποξένωση µεταξύ των πολιτών και των εκλεγµένων 

αντιπροσώπων τους, η οποία αποτυπώνεται στη µείωση της συµµετοχής των πολιτών στις 

δηµοκρατικές διαδικασίες. 

Το µήνυµα που λαµβάνουµε είναι η ανάδειξη νέων σχέσεων µεταξύ πολιτών 

Πολιτείας. Προκειµένου να αλλάξει το κλίµα απάθειας, το ενδιαφέρον των κυβερνήσεων 

στρέφεται στην ανεύρεση τρόπων ενίσχυσης  της συµµετοχής των πολιτών στις 

δηµοκρατικές διαδικασίες για τη διαµόρφωση πολιτικών και τη λήψη αποφάσεων.  

Η πρόκληση που αντιµετωπίζουν οι σηµερινές κυβερνήσεις έγκειται στο πώς 

σκοπεύουν να χρησιµοποιήσουν την ισχύ της τεχνολογίας για να ενδυναµωθεί η 

δηµοκρατία, µέσω των ΤΠΕ, ώστε να δηµιουργηθούν νέα κανάλια επικοινωνίας 

κυβέρνησης-πολιτών. Κίνητρο αποτέλεσε η αναγνώριση και ο εντοπισµός των µεθόδων 

και πρακτικών ηλεκτρονικής συµµετοχής αλλά και των τεχνολογιών που τις υποστηρίζουν,  

ώστε να στοιχειοθετηθεί ένα αναλυτικό πλαίσιο εφαρµογής. Η έµφασή δίνεται στο 

διαβουλευτικό (deliberative) στοιχείο της δηµοκρατίας, που σχετίζεται τόσο µε τις 

τεχνολογικές εξελίξεις, όσο και µε νέους τρόπους σκέψης, που αποβλέπουν στην ενίσχυση 

της δηµοκρατικής διαδικασίας.  

Αντικείµενο της µελέτης αποτελούν οι µέθοδοι και τα εργαλεία ΤΠΕ που ενισχύουν 

τη συµµετοχή των πολιτών σε όλα τα στάδια της διαδικασίας διαµόρφωσης πολιτικών, και 

ιδιαίτερα στο επίµαχο τοµέα της µεταναστευτικής πολιτικής, µε γνώµονα τις αρχές τις 

διαφάνειας. Για παράδειγµα, η υποστήριξη του προ-νοµοθετικού δηµοσίου διάλογου 

µπορεί να επιτευχθεί µέσω των χρήσης των συστηµάτων οπτικοποίησης επιχειρηµάτων 

(Debategraph), ενώ η παρακολούθηση της εφαρµογής µιας πολιτικής εξασφαλίζεται µε τη 

χρήση κατάλληλων εργαλείων αυτοµατοποίησης πολιτικής (Oracle Policy Automation for 

Immigration). Τέλος, η συστηµατική τεχνολογική υποστήριξη της παρέµβαση των πολιτών 

µέσω της ηλεκτρονικής δηµόσιας διαβούλευσης, συµβάλει στη δροµολόγηση ουσιαστικών 

αλλαγών σε επίπεδο διαµόρφωσης νόµων και συντελεί, συνεπώς, στη συµµετοχή τους στη 

διαµόρφωση  πολιτικών.  
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1. Εισαγωγή  

 

1.1. Περιγραφή του προβλήµατος  

 

Από τη αρχαιότητα και το θεσµό της ελληνικής πόλης-κράτους, η συµµετοχή των 

πολιτών στις δηµοκρατικές διαδικασίες έχει εξελιχθεί, ακολουθώντας την πορεία των 

αλλαγών που συνέβαιναν σε κάθε κοινωνία. Παρόλο που στην αρχαία πόλη-κράτος η 

συµµετοχή του συνόλου των πολιτών στη διαµόρφωση πολιτικών και τη λήψη αποφάσεων, 

µέσω της άµεσης δηµοκρατίας, ήταν δεδοµένη, σήµερα, η συµµετοχή των πολιτών 

περιορίζεται, συνήθως, στην εκλογή αντιπροσώπων σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.  

 Στις ανεπτυγµένες δηµοκρατικές χώρες παρατηρείται πως, µέρα µε τη µέρα, 

εντείνεται το κενό που έχει δηµιουργηθεί ανάµεσα στους πολίτες και το κράτος. Με άλλα 

λόγια υπάρχει µια εµφανής αποξένωση µεταξύ των πολιτών και των εκλεγµένων 

αντιπροσώπων τους, η οποία αποτυπώνεται στη µείωση της συµµετοχής των πολιτών στις 

δηµοκρατικές διαδικασίες.  

 Οι παραδοσιακές δοµές και τρόποι διαµόρφωσης πολιτικών και λήψης αποφάσεων 

θεωρούνται αποµακρυσµένες από τον µέσο πολίτη. Ακόµα και στη σύγχρονη Ελλάδα δεν 

µπορεί να αµφισβητηθεί πως το φαινόµενο αυτό γίνεται όλο και πιο έντονο µε αποτέλεσµα 

να αποδυναµώνονται οι άλλοτε ισχυροί πολιτικοί δεσµοί. Στις εθνικές εκλογές του 2009, 

σύµφωνα µε τα στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών, ένας στους τρεις Έλληνες 

αρνήθηκε να ψηφίσει ή να πάρει θέση, καθώς η αποχή ανήλθε στο 29% του εκλογικού 

σώµατος, ενώ τα  άκυρα και τα λευκά στο 1,8% του εκλογικού σώµατος.  Υπολογίζεται ότι 

µεγάλο µέρος του ποσοστού αυτού είναι νέοι ηλικίας 18-35 ετών. Το ποσοστό αποχής, που 

είναι το µεγαλύτερο ποσοστό αποχής "όλων των εποχών", αποκαλύπτει µια "ισχυρή λαϊκή 

αµφισβήτηση" σχετικά µε την θεσµική πολιτική λειτουργικότητα.  

Το µήνυµα που λαµβάνουµε µέσα από αυτή την τάση είναι ότι πρέπει να αναδυθούν 

νέες σχέσεις µεταξύ πολιτών και θεσµών διακυβέρνησης, αφού οι παλιοί τρόποι 

αντιπροσώπευσης αµφισβητούνται και αποδοκιµάζονται. Προκειµένου να αλλάξει το 

κλίµα απάθειας των πολιτών, το ενδιαφέρον των κυβερνήσεων στρέφεται στην ανεύρεση 

τρόπων για να ενισχυθεί η συµµετοχή των πολιτών στις δηµοκρατικές διαδικασίες. 

Σύµφωνα µε µελέτη του ΟΟΣΑ οι δηµοκρατικές κυβερνήσεις δέχονται πιέσεις για να 

υιοθετήσουν µία νέα προσέγγιση που θα δίνει περισσότερη έµφαση στην συµµετοχή των 

πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Είναι απαραίτητο οι κυβερνήσεις να παρέχουν 

επαρκείς ευκαιρίες για πληροφόρηση, διαβούλευση και συµµετοχή των πολιτών στην 
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διαµόρφωση εναλλακτικών πολιτικών πριν από την λήψη αποφάσεων και να αιτιολογούν 

τις επιλογές τους όταν οι αποφάσεις έχουν ληφθεί.  

Η πρόκληση που αντιµετωπίζουν οι σηµερινές κυβερνήσεις έγκειται στο πώς 

σκοπεύουν να χρησιµοποιήσουν την ισχύ της τεχνολογίας για να ενδυναµωθεί η 

δηµοκρατία. Η χρήση των τεχνολογιών της πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) έχει 

αποδειχθεί πως επηρεάζει σηµαντικά τον τρόπο που οι πολίτες εργάζονται, καταναλώνουν, 

συναλλάσσονται, επικοινωνούν µεταξύ τους, ενηµερώνονται κ.τ.λ.. Με την ίδια λογική, 

µέσω των ΤΠΕ µπορούν να δηµιουργηθούν νέα κανάλια επικοινωνίας κυβέρνησης-

πολιτών και αυτό γιατί οι ΤΠΕ προσφέρουν τη δυνατότητα δηµιουργίας  ενός νέου 

περιβάλλοντος δηµόσιας επικοινωνίας το οποίο είναι αµφίδροµο, σχετικά φθηνό, µε 

εύκολη πρόσβαση και χωρίς χρονικούς ή φυσικούς περιορισµούς.  

Ωστόσο, αυτά τα κανάλια επικοινωνίας δεν θα πρέπει να περιοριστούν στην παροχή 

κυβερνητικών υπηρεσιών ηλεκτρονικά. Θα πρέπει να επιδιωχθεί η σύνδεση της 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης µε την ηλεκτρονική δηµοκρατία. Έτσι, για παράδειγµα, αντί 

οι πολίτες να µπορούν να πληρώνουν τους φόρους τους ηλεκτρονικά θα µπορούν να 

συµµετέχουν σε δηµόσιο διάλογο σχετικά µε το πώς αυτοί δαπανώνται. Για να ενταχθούν 

οι πολίτες στην διαδικασία της διαµόρφωσης πολιτικών είναι σηµαντικό να γνωρίζουν: 

ü Ποια είναι τα δικαιώµατά τους 

ü Τι είδους πληροφορίες θέλει η κυβέρνηση από αυτούς 

ü Πόσα από αυτά που συνεισφέρουν µπορούν να αναµένουν ότι θα 

χρησιµοποιηθούν στη λήψη αποφάσεων 

ü Πόση διαφανής θα είναι η διαδικασία λήξης αποφάσεων  

ü Σε ποια µορφή και σε τι χρονικό πλαίσιο µπορεί να αξιοποιηθεί η συνεισφορά 

τους 

ü Πως θα εξασφαλιστεί η διαβούλευση 

ü Σε ποιες ενέργειες πρέπει να προβεί η Πολιτεία για να ενισχύσει τη 

διαβούλευση 

ü Πως θα αξιολογηθεί η συµµετοχή των πολιτών στη διαβούλευση και από ποιόν 

1.2. Αντικείµενο και στόχοι µελέτης 

 

Το κύριο θέµα µελέτης στην παρούσα εργασία είναι ο ρόλος της ηλεκτρονικής 

δηµόσιας συµµετοχής των πολιτών στην πολιτική διαδικασία και τη χάραξη πολιτικών. 
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Κίνητρο αποτέλεσε η αναγνώριση και ο εντοπισµός των µεθόδων και πρακτικών 

ηλεκτρονικής συµµετοχής αλλά και των τεχνολογιών που τις υποστηρίζουν,  ώστε να 

στοιχειοθετηθεί ένα αναλυτικό πλαίσιο εφαρµογής. Η έµφασή µας δίνεται στο 

διαβουλευτικό (deliberative) στοιχείο της δηµοκρατίας, το οποίο σχετίζεται τόσο µε τις 

τεχνολογικές εξελίξεις, όσο και µε νέους τρόπους σκέψης που αποβλέπουν στην ενίσχυση 

της δηµοκρατικής διαδικασίας., Μελετώνται µέθοδοι και εργαλεία δηµόσιας συµµετοχής 

που ενθαρρύνουν τους πολίτες να εξετάζουν προσεκτικά, να συζητούν και να αξιολογούν 

διαφορετικές και εναλλακτικές πολιτικές. Οι µέθοδοι και τα εργαλεία αυτά ενισχύουν τη 

συµµετοχή των πολιτών σε όλα τα στάδια της διαδικασίας διαµόρφωσης πολιτικών και 

λήψης αποφάσεων.  

Οι στόχοι της παρούσας εργασίας είναι οι εξής: 

• Να δειχθεί η σηµασία της αξιοποίησης των ΤΠΕ σε καθένα από τα στάδια του 

κύκλου διαµόρφωσης πολιτικής, έτσι ώστε να επιτευχθεί όσο το δυνατόν 

µεγαλύτερη και ποιοτικότερη συµµετοχή των πολιτών στις δηµοκρατικές 

διαδικασίες, υπηρετώντας, πάντοτε, τις αρχές τις διαφάνειας.  

• Να εντοπιστούν, µέσω της εξέλιξης των νοµοθετικών επιλογών, οι παράγοντες 

διαµόρφωσης της µεταναστευτικής πολιτικής στην Ελλάδα, η οποία αποτελεί το 

πεδίο ενδιαφέροντος της παρούσας µελέτης.  

• Να δειχθεί ότι η υποστήριξη του προ-νοµοθετικού δηµοσίου διάλογου µέσω 

των ΤΠΕ και συγκεκριµένα των συστηµάτων οπτικοποίησης επιχειρηµάτων, 

µπορεί να  συµβάλει στην ενίσχυση της ηλεκτρονικής συµµετοχής στη 

διαδικασία χάραξης πολιτικών και λήψης αποφάσεων και ειδικότερα: 

ü Στην τελειοποίηση των νόµων και στην ενδυνάµωση της 

συµµετοχής των πολιτών στη διαδικασία διαµόρφωσής τους. 

ü Στην ενίσχυση της διαφάνειας στις δηµοκρατικές διαδικασίες 

ü Στη βελτίωση των σχέσεων µεταξύ κυβέρνησης και πολιτών  

• Να εντοπιστούν τα οφέλη που θα µπορούσαν να προκύψουν από την 

αυτοµατοποίηση της ελληνικής µεταναστευτικής πολιτικής, µέσω της χρήσης 

εξειδικευµένων τεχνολογικών εργαλείων.   
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1.3. Περιεχόµενα της µελέτης 

 

Αρχικά παρουσιάζεται το αντικείµενο που πραγµατεύεται η παρούσα διπλωµατική 

εργασία  και περιγράφονται οι στόχοι της µελέτης. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται η βιβλιογραφική επισκόπηση του φαινοµένου της 

ηλεκτρονικής συµµετοχής και εξηγείται το υπόβαθρο της µελέτης που ακολουθεί. 

Περιγράφονται η έννοια και τα χαρακτηριστικά της ηλεκτρονικής συµµετοχής και 

αποσαφηνίζονται οι έννοιες που σχετίζονται µε την ηλεκτρονική δηµόσια συµµετοχή. 

Επίσης, αναλύονται τα επίπεδα, ηλεκτρονικής συµµετοχής, οι εµπλεκόµενοι φορείς,  

καθώς και τα τεχνολογικά εργαλεία που υποστηρίξουν τις πρακτικές ηλεκτρονικής 

συµµετοχής.  

Το τρίτο κεφάλαιο πραγµατεύεται το ρόλο που µπορεί να διαδραµατίσει η 

ηλεκτρονική συµµετοχή των πολιτών στη διαδικασία χάραξης και διαµόρφωσης 

πολιτικών. Περιγράφονται τα στάδια του κύκλου χάραξης µιας πολιτικής, καθώς και τα 

εργαλεία ΤΠΕ που χρησιµοποιούνται σε καθένα από τα στάδια αυτά, στα πλαίσια της 

ηλεκτρονικής συµµετοχής των πολιτών. Επίσης, εντοπίζεται η αναγκαιότητα της σωστής 

διαχείρισης της πληροφορίας, από τη µεριά της κυβέρνησης, έτσι ώστε να επιτευχθεί όσο 

το δυνατόν µεγαλύτερη και ποιοτικότερη συµµετοχή των πολιτών στις δηµοκρατικές 

διαδικασίες, υπηρετώντας, πάντοτε, τις αρχές τις διαφάνειας. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο επιχειρείται η σύνδεση του ρόλου της ηλεκτρονικής 

συµµετοχής των πολιτών στη διαµόρφωση πολιτικής και συγκεκριµένα µεταναστευτικής 

πολιτικής. Προκειµένου να επιτευχθεί η σύνδεση αυτή, αρχικά παρουσιάζεται η ευρωπαϊκή 

µεταναστευτική πολιτική, έτσι όπως έχει διαµορφωθεί µέχρι σήµερα και στη συνέχεια 

γίνεται µία ιστορική αναδροµή, όπου περιγράφονται τα πρώτα βήµατα του ελληνικού 

νοµοθετικού πλαισίου για τη µετανάστευση, καθώς και την πορεία του έως και σήµερα. 

Στο κεφάλαιο πέντε αρχικά αναλύεται η έννοια της ηλεκτρονικής διαβούλευσης  και 

περιγράφονται οι τρόποι αξιοποίησης των ΤΠΕ στο δηµόσιο ηλεκτρονικό διάλογο. Πιο 

συγκεκριµένα περιγράφεται η χρήση των συστηµάτων οπτικοποίησης επιχειρηµάτων ως 

εργαλεία για την υποστήριξη και ενίσχυση της δηµόσιας online συζήτησης. Τέλος, 

εξηγείται η εφαρµογή των χαρτών οπτικοποίησης επιχειρηµάτων  στην περίπτωση 

ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων και επισηµαίνεται η χρησιµότητα τους ως «µνήµη» 

πολιτικής.  

Το  έκτο κεφάλαιο λειτουργεί συµπληρωµατικά µε το πέµπτο καθώς, εδώ 

παρουσιάζεται µια µελέτη  περίπτωσης πιλοτικής χρήσης εργαλείου οπτικοποίησης 
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επιχειρηµάτων σε ηλεκτρονική διαβούλευση στον τοµέα της µεταναστευτικής πολιτικής. 

Στόχος της µελέτης περίπτωσης είναι να δειχθεί ότι πως µπορεί να αξιοποιηθεί ένα 

εργαλείο οπτικοποίησης επιχειρηµάτων και να χρησιµοποιηθεί συµπληρωµατικά µε τις 

υπάρχουσες τεχνολογίες ΤΠΕ που εφαρµόζονται στα πλαίσια της ηλεκτρονικής 

συµµετοχής των πολιτών στη σύγχρονη Ελλάδα, έτσι ώστε να υπάρχει ενεργή και 

ουσιαστική συµβολή των πολιτών στη διαδικασία διαµόρφωσης πολιτικών.  

Στο έβδοµο κεφάλαιο περιγράφεται η έννοια της αυτοµατοποίησης πολιτικής και τα 

χαρακτηριστικά της, και παρουσιάζεται ένα σενάριο εφαρµογής της Λύσης 

Αυτοµατοποίησης Μεταναστευτικής Πολιτικής της Oracle (OPA) σε ελληνικά δεδοµένα, 

προκειµένου να δειχθεί πως είναι δυνατόν να αντιµετωπιστούν οι διάφορες προκλήσεις 

που συναντούν οι φορείς µεταναστευτικής πολιτικής κατά την εφαρµογή της 

µεταναστευτικής νοµοθεσίας. 

Τέλος, στον κεφάλαιο 8 αναλύονται τα συµπεράσµατα που προέκυψαν από τη µελέτη 

και γίνονται κάποιες προτάσεις για µελλοντική µελέτη. 
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2. Ανασκόπηση βιβλιογραφίας  

 

2.1. Εισαγωγή - Έννοια και χαρακτηριστικά της Ηλεκτρονικής Συµµετοχής  

 

Σήµερα, στην εποχή της Κοινωνίας της Πληροφορίας, η χρήση των Τεχνολογιών 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών1(ICTs), τα Πληροφοριακά Συστήµατα αλλά και η 

συνεχής εξάπλωση του ∆ιαδικτύου έχουν δράσει καταλυτικά στον τρόπο διακυβέρνησης 

και λειτουργίας των κρατών παγκοσµίως, επιφέροντας σηµαντικές αλλαγές σε επίπεδο 

τόσο οικονοµικής όσο και πολιτικής οργάνωσης των κρατών. Πιο συγκεκριµένα, η 

ενσωµάτωση και εφαρµογή των ΤΠΕ εν γένει στον τρόπο διακυβέρνησης ενός κράτους 

έχει επηρεάσει και τις δηµοκρατικές διαδικασίες και έχει διαµορφώσει ένα νέο τρόπο 

επικοινωνίας µεταξύ κυβέρνησης και πολιτών - ψηφοφόρων και επιχειρήσεων (Α. 

Μποζίνης, 2006) . 

Η διακυβέρνηση ενός κράτους στη σύγχρονη πραγµατικότητα έχει αποκτήσει και 

ηλεκτρονική µορφή και ο όρος Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση (E-governance) αναφέρεται 

πλέον στην εφαρµογή των νέων τεχνολογιών στις πολιτικές διαδικασίες. Για την Κοινωνία 

της Πληροφορίας στην Ευρώπη (European Information Society), µε τον όρο Ηλεκτρονική 

∆ιακυβέρνηση εννοούµε τη χρήση των ΤΠΕ στη δηµόσια διοίκηση, η οποία συνοδεύεται 

µε την οργανωσιακή αλλαγή και νέα στοιχεία-εργαλεία, µε στόχο να βελτιώσει την παροχή 

υπηρεσιών και τις δηµοκρατικές διαδικασίες και να ενδυναµώσει τη δηµόσια Πολιτική 

(Α.Μποζίνης, 2006). Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση έχει τη δύναµη να δηµιουργήσει ένα 

νέο µοντέλο παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, αλλά και µέσα από µια αµφίδροµη 

σχέση να δηµιουργήσει µια νέα αµοιβαία σχέση εµπιστοσύνης µεταξύ κυβέρνησης και 

πολιτών (Silcock Rachel, 2001). Επίσης, υποστηρίζεται ότι η Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση 

αποτελεί και ένα χρήσιµο εργαλείο για τη συµµετοχή των πολιτών στα κοινά και τη 

συλλογή δηµογραφικών, κοινωνικών και οικονοµικών στοιχείων-προτιµήσεων, 

προκειµένου να επιτευχθεί µια επιτυχηµένη και διαφανής διαδικασία λήψης αποφάσεων 

(Kheir Al-Kodmany, 2001). 

Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση µπορεί να συµπεριλαµβάνει ακόµα ως έννοιες την 

ηλεκτρονική δηµοκρατία (e-democracy), την ηλεκτρονική µάθηση (e-learning), την 

ηλεκτρονική διαδικασία λήψης αποφάσεων (e-decision making), την πολιτική επικοινωνία 

                                                 
1 Στο εξής ΤΠΕ 

http://www.google.gr/url?sa=t&source=web&cd=7&ved=0CEQQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.startupgreece.gov.gr%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F%2520%25CE%25A4%25CE%25A0%25CE%2595%2520%25CF%2583%25CF%2584%25CE%25BF%25CE%25BD%2520%25CE%25A4%25CE%25BF%25CE%25BC%25CE%25AD%25CE%25B1%2520%25CF%2584%25CE%25BF%25CF%2585%2520%25CE%25A4%25CE%25BF%25CF%2585%25CF%2581%25CE%25B9%25CF%2583%25CE%25BC%25CE%25BF%25CF%258D%2520v2%2520-%2520%25CF%2584%25CE%25B5%25CE%25BB%25CE%25B9%25CE%25BA%25CF%258C.pdf&rct=j&q=%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82%20%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82%20%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CF%82&ei=dq5vTpy7IpSK4gSyspydCQ&usg=AFQjCNEDXUcSk9ynpQGephw73pgUIpO45w&cad=rja
http://www.google.gr/url?sa=t&source=web&cd=7&ved=0CEQQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.startupgreece.gov.gr%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F%2520%25CE%25A4%25CE%25A0%25CE%2595%2520%25CF%2583%25CF%2584%25CE%25BF%25CE%25BD%2520%25CE%25A4%25CE%25BF%25CE%25BC%25CE%25AD%25CE%25B1%2520%25CF%2584%25CE%25BF%25CF%2585%2520%25CE%25A4%25CE%25BF%25CF%2585%25CF%2581%25CE%25B9%25CF%2583%25CE%25BC%25CE%25BF%25CF%258D%2520v2%2520-%2520%25CF%2584%25CE%25B5%25CE%25BB%25CE%25B9%25CE%25BA%25CF%258C.pdf&rct=j&q=%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82%20%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82%20%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CF%82&ei=dq5vTpy7IpSK4gSyspydCQ&usg=AFQjCNEDXUcSk9ynpQGephw73pgUIpO45w&cad=rja
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(e-political communication) και την πρόσβαση των πολιτών σε κάθε είδους ηλεκτρονική 

πληροφορία. 

 

2.2. Συσχετιζόµενοι ορισµοί 

 

Την τελευταία δεκαετία έχει προκύψει σταδιακά η ανάγκη για την κατανόηση και 

χρήση των ΤΠΕ στη διαδικασία πρόσβασης των πολιτών στην ηλεκτρονική πληροφορία, 

στη συµµετοχή των πολιτών στην ψηφιοποίηση των δηµοκρατικών διαδικασιών και τη 

συνεισφορά τους στο δηµοκρατικό δηµόσιο διάλογο. Η συµµετοχή και συνεισφορά των 

πολιτών στις διαδικασίες αυτές είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε τις έννοιες της 

Ηλεκτρονικής ∆ηµοκρατίας2 (E-democracy) και της Ηλεκτρονικής συµµετοχής3 (E-

participation).  

 

2.2.1. Ηλεκτρονική ∆ηµοκρατία 

 

Η έννοια της  Ηλεκτρονικής ∆ηµοκρατίας είναι ευρέως διαδεδοµένη, ωστόσο, δεν 

υπάρχει γι’ αυτήν κάποιος συγκεκριµένος  ορισµός. Γενικά, η Η∆ σχετίζεται µε τη 

υιοθέτηση και την αξιοποίηση των ΤΠΕ, προκειµένου να ενισχυθεί η συµµετοχή  των 

πολιτών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και να ενδυναµωθεί η δηµοκρατική 

διακυβέρνηση, µέσα από τη βελτίωση της ποιότητας της αντιπροσώπευσης. Το τελευταίο, 

επιτυγχάνεται αναπτύσσοντας µια ουσιαστική αµφίδροµη σχέση µεταξύ πολιτών και των 

εκλεγµένων αντιπροσώπων τους.  

Σύµφωνα µε την αγγλική κυβέρνηση (HM Government 2001), η Η∆ διακρίνεται σε 

δύο τοµείς. Ο πρώτος σχετίζεται µε την Ηλεκτρονική Ψηφοφορία (E-voting), δηλαδή το 

εργαλείο για την ευκολότερη άσκηση των δηµοκρατικών δικαιωµάτων των πολιτών που 

τους επιτρέπει να ψηφίζουν µε πιο βολικούς τρόπους µέσω κινητών συσκευών, του 

∆ιαδικτύου ή της ψηφιακής τηλεόρασης, άλλα όχι το µοναδικό µέσο για την ενίσχυση της 

δηµοκρατίας. Η Ηλεκτρονική Ψηφοφορία αντιµετωπίζεται ως «τεχνικό πρόβληµα». Ο 

δεύτερος τοµέας είναι η Ηλεκτρονική Συµµετοχή των πολιτών, η οποία συνεπάγεται την 

διαβούλευση και το διάλογο µεταξύ κυβέρνησης και πολιτών. 

 

 

                                                 
2 Στο εξής Η∆ 
3 Στο εξής ΗΣ 



 19

2.2.2. Ηλεκτρονική Συµµετοχή 

 

Ένας λεπτοµερής ορισµός αναγνωρίζει την Ηλεκτρονική Συµµετοχή ως τη χρήση 

των ΤΠΕ µε τέτοιο τρόπο ώστε να διευρύνεται και να εµβαθύνεται η πολιτική συµµετοχή, 

παρέχοντας στους πολίτες τη δυνατότητα να επικοινωνούν µεταξύ τους αλλά και µε τους 

εκλεγµένους αντιπροσώπους τους (Α. Macintosh, 2004). Σύµφωνα µε αυτό τον ορισµό, 

στην ΗΣ συµπεριλαµβάνονται, εκτός από τις «από πάνω προς τα κάτω»  πρωτοβουλίες της 

κυβέρνησης που σχετίζονται µε τον πολίτη, και όλοι οι εµπλεκόµενοι φορείς στις 

διαδικασίες δηµοκρατικής λήψης αποφάσεων. Εποµένως, η έννοια της  ΗΣ συνδέεται 

άµεσα µε αυτή της Η∆.  

 

2.2.3. Ηλεκτρονική ∆ηµόσια Συµµετοχή 

 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, δεν µπορούµε να συζητάµε για την ΗΣ των 

πολιτών, χωρίς να λαµβάνουµε υπόψη  την έννοια της δηµοκρατικής συµµετοχής, 

εποµένως, η περίπτωση της ηλεκτρονικής δηµόσιας συµµετοχής θα πρέπει να  µελετηθεί 

βάσει αυτής της σχέσης. Τα τελευταία χρόνια η ανάγκη για διεύρυνση της δηµόσιας 

συµµετοχής γίνεται πιο επιτακτική, και γι’ αυτό το σκοπό το ενδιαφέρον των κυβερνήσεων 

στρέφεται προς την εύρεση νέων εργαλείων και τεχνικών, τα οποία θα επιτρέπουν την 

ουσιαστική δηµοκρατική συνδιαλλαγή και συζήτηση µε τους πολίτες. Το γεγονός αυτό 

αποδεικνύει πόσο σηµαντική είναι η χρήση των νέων τεχνολογιών για την συµµετοχή των 

πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Γι’ αυτό το λόγο, ο Οργανισµός Οικονοµικής 

Συνεργασίας και Ανάπτυξης4(2003) δηµιούργησε ένα πλαίσιο, βάσει του οποίου 

προβλέπεται το πώς µπορούν να χρησιµοποιηθούν οι ΤΠΕ  έτσι ώστε να ενισχυθεί η 

συµµετοχή των πολιτών στη διαδικασία διαµόρφωσης πολιτικών. Σύµφωνα µε αυτό οι 

πρωταρχικοί στόχοι της ΗΣ είναι οι εξής: 

• Πρόσβαση σε όσο το δυνατόν µεγαλύτερο κοινό, προκειµένου να επιτευχθεί πιο ευρεία 

συµµετοχή. 

• Υποστήριξη της συµµετοχής µέσω διαφορετικών τεχνολογιών, έτσι ώστε να 

καλυφθούν οι τεχνολογικές απατήσεις/ιδιαιτερότητες όλων των πολιτών. 

• Παροχή περιεκτικής και επαρκούς πληροφόρησης στους πολίτες µε σκοπό να 

δηµιουργηθεί ένα ενηµερωµένο και καταρτισµένο κοινό. 
                                                 
4 Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD 
 www.oecd.org. Στο εξής ΟΟΣΑ. 

http://en.wikipedia.org/wiki/E-participation#CITEREFMacintosh2004#CITEREFMacintosh2004
http://www.oecd.org/
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• Να συµµετέχει ένα πιο ευρύ κοινό,  για να επιτευχθεί µεγαλύτερη συνεισφορά των 

πολιτών και πιο ουσιαστικός διάλογος. 

 

2.3. Επίπεδα Ηλεκτρονικής Συµµετοχής 

 

Το βασικό σηµείο αναφοράς στην έννοια της ΗΣ είναι τα ερωτήµατα «σε ποιο 

επίπεδο» και «ως ποιο βαθµό» (ΟΟΣΑ, 2001). Εποµένως, σύµφωνα µε τον ΟΟΣΑ, η 

συµµετοχή των πολιτών στις δηµοκρατικές διαδικασίες θα πρέπει να περιλαµβάνει τα µέσα 

παροχής πληροφορίας, τους µηχανισµούς για να λάβει  µέρος στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων ο πολίτης και την ικανότητα του τελευταίου να επηρεάζει και να διαµορφώνει 

την πολιτική ατζέντα. Για να απαντηθούν τα παραπάνω ερωτήµατα θα πρέπει να 

αποσαφηνιστούν οι εξής έννοιες: 

ü Πληροφόρηση (Information): Μια µονόδροµη σχέση µεταξύ κυβέρνησης και πολιτών, 

όπου η πρώτη παράγει και διοχετεύει την πληροφορία στους πολίτες.  

ü Ενεργός Συµµετοχή (Active participation): Σε αυτή τη σχέση ο πολίτης, 

συνεργαζόµενος µε τον κυβερνητικό φορέα,  έχει ενεργό συµµετοχή στις διαδικασίες 

διαµόρφωσης πολιτικής. Ωστόσο, η τελική απόφαση και η ευθύνη για τη διαµόρφωση 

των πολιτικών έγκειται στην κυβέρνηση. 

ü ∆ιαβούλευση (Consultation): Είναι µια αµφίδροµη σχέση στην οποία οι πολίτες 

παρέχουν τις απόψεις τους στην κυβερνητική αρχή, η οποία καθορίζει τα θέµατα για 

τις διαβουλεύσεις, θέτει τις ερωτήσεις και διαχειρίζεται τη διαδικασία, ενώ οι πολίτες 

καλούνται για να συµβάλουν τις απόψεις και τις γνώµες τους. 

 

Έχοντας ξεκαθαρίσει τις παραπάνω έννοιες, µπορούµε να πούµε ότι τα επίπεδα της 

Ηλεκτρονικής Συµµετοχής διαµορφώνονται ως εξής (A. Macintosh, 2004): 

• E-enabling, σχετίζεται µε τη διευκόλυνση της συµµετοχής των πολιτών. Στόχος είναι η 

διευκόλυνση εκείνης της µερίδας των πολιτών, που σε άλλη περίπτωση δεν θα είχαν 

πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο, ώστε να αξιοποιήσουν τις διαθέσιµες πληροφορίες. Η 

τεχνολογία θα πρέπει να χρησιµοποιείται µε τέτοιο τρόπο ώστε οι πληροφορίες να 

γίνονται αντιληπτές αλλά και να είναι εύκολα προσβάσιµες από τους πολίτες.. 

• Το δεύτερο επίπεδο, E-engaging, αφορά στη χρήση της τεχνολογίας, προκειµένου να 

επιτευχθεί η ηλεκτρονική συµµετοχή των πολιτών.  Η ηλεκτρονική διαβούλευση ή 

συνδιαλλαγή µε τους πολίτες αφορά στην «από επάνω προς τα κάτω» συµµετοχή των 
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πολιτών, προκειµένου να γίνει ένας ουσιαστικός διάλογος µεταξύ πολιτών και 

κυβέρνησης πάνω σε θέµατα πολιτικής. Η ηλεκτρονική διαβούλευση διευκολύνει τη 

δηµόσια συµµετοχή και δηµόσια συζήτηση µε την ανταλλαγή επιχειρηµάτων πάνω σε 

σηµαντικά ζητήµατα πολιτικής. 

• Τέλος, το τρίτο επίπεδο, E-empowering, βασίζεται στη λογική της ενθάρρυνσης της 

ενεργής συµµετοχής των πολιτών, µε στόχο οι «από κάτω προς τα επάνω» (bottom-up) 

ιδέες-προτάσεις των πολιτών να επηρεάσουν την πολιτική ατζέντα και να συµβάλλουν 

στη χάραξη και διαµόρφωση πολιτικών. Η ηλεκτρονική συµµετοχή των πολιτών στο 

σχεδιασµό των δηµόσιων πολιτικών προκύπτει µέσα από την ανάλυση ηλεκτρονικών 

µνηµάτων, φόρουµ συζητήσεων, ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων, κ.τ.λ.. Σε αυτό το 

επίπεδο γίνεται αντιληπτή η ανάγκη να συµµετέχουν και να επηρεάζουν οι πολίτες τη 

διαδικασία διαµόρφωσης πολιτικών (A. Macintosh, 2004). 

Εικόνα 1: Επίπεδα Ηλεκτρονικής Συµµετοχής 

 

Πηγή: A. Macintosh, 2004 

2.4. Εργαλεία Ηλεκτρονικής Συµµετοχής 

 

Όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως, οι ΤΠΕ είναι τα εργαλεία µέσω των οποίων οι 

πολίτες µπορούν να συµµετέχουν στις δηµοκρατικές διαδικασίες και να αναπτύσσουν 

διάλογο µε τους εκλεγµένους αντιπροσώπους τους. Τα εργαλεία αυτά ολοένα αυξάνονται 

και εξελίσσονται, δίνοντας τη δυνατότητα στις κυβερνήσεις να επιλέξουν, ανάλογα µε τον 

τρόπο και την περίπτωση που επιθυµούν να τα χρησιµοποιήσουν. Ωστόσο, η επιλογή 

γίνεται δυσκολότερη, αφού θα πρέπει να ληφθούν υπόψη παράγοντες όπως είναι οι 

E-enabling 

E- engaging 

E-empowering 
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ανάγκες του φορέα που κάνει την επιλογή, οι τοµείς εφαρµογής, τα επίπεδα της 

συµµετοχής των πολιτών αλλά και η τεχνική υποδοµή που µπορεί να απαιτείται για την 

εφαρµογή κάποιου εργαλείου. Ανάµεσα στα βασικότερα εργαλεία ηλεκτρονικής 

συµµετοχής είναι τα εξής (Macintosh, Coleman και Lalljee , 2005): 

ü E-participation Chat Rooms 

ü Discussion forums / boards 

ü Decision-making Games  

ü Virtual Communities 

ü E-panels 

ü E-petitioning  

ü E-deliberative Polling 

ü E-consultations  

ü E-voting 

 

Αρκετά από τα παραπάνω εργαλεία έχουν χρησιµοποιηθεί ευρέως σε προγράµµατα 

(projects) ηλεκτρονικής συµµετοχής έχοντας θετικά αποτελέσµατα, ενώ άλλα δεν έχουν 

τόσο µεγάλη απήχηση. Σε κάθε περίπτωση τα εργαλεία θα πρέπει να επιλέγονται µε 

προσοχή πριν την έναρξη κάθε project ηλεκτρονικής συµµετοχής. 

 

2.5. Εµπλεκόµενοι φορείς (Stakeholders ) 

 

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, που χρησιµοποιούν την ηλεκτρονική συµµετοχή και 

τα εργαλεία της, θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη την ανοµοιοµορφία του κοινού-αποδέκτη 

της πολιτικής, πριν αποφασίσουν ποιοι θα είναι οι πολίτες που θα συµµετέχουν 

(stakeholders5) και ποιες θα είναι οι µέθοδοι που θα χρησιµοποιηθούν στη διαδικασία 

διαµόρφωσης της πολιτικής. Ο αποδέκτης των πολιτικών αποφάσεων δεν θα πρέπει να 

θεωρείται µόνο µια οµάδα πολιτών-στόχων ή κάποιος φορέας που επηρεάζεται άµεσα από 

την πολιτική, αλλά και ένα πιο ευρύ κοινό που µπορεί να δέχεται τον αντίκτυπο της 

πολιτικής έµµεσα (Cabinet Office UK, 2002). Η απόφαση για το ποιες οµάδες πολιτών θα 

συµµετέχουν στη διαδικασία διαµόρφωσης πολιτικής επηρεάζεται από παράγοντες όπως 

είναι ο διαθέσιµος χρόνος, οι διαθέσιµοι πόροι και η φύση του θέµατος της πολιτικής.   

                                                 
5 Stakeholders: Ενδιαφερόµενα µέρη, πολίτες, οργανισµοί, φορείς. Όλοι εκείνοι που άµεσα ή έµµεσα 
επηρεάζονται από τις διάφορες πολιτικές, αλλά ταυτόχρονα µπορούν και να τις επηρεάσουν. 
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Γενικά, στη βιβλιογραφία προτείνονται διάφοροι τρόποι κατηγοριοποίησης των 

κοινού, όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Μια τέτοια κατηγοριοποίηση είναι η εξής 

(Seargeant, J. και Steele, J, 1998): 

• Ως «χρήστες» και ως «πολίτες»: Η συµµετοχή του κοινού ως πολίτες, συνήθως, 

προσφέρει πιο µακροπρόθεσµες ή ευρύτερες απόψεις σχετικά κάποιο συγκεκριµένο 

θέµα. Από την άλλη, οι απόψεις του κοινού ως χρήστες συγκεκριµένων υπηρεσιών 

ή ως άτοµα που επηρεάζονται άµεσα από τις πολιτικές, επηρεάζονται από την 

προσωπική τους εµπειρία.  

• Ειδικές οµάδες του πληθυσµού: Για παράδειγµα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, εθνικές 

µειονότητες, νεολαία, άνεργοι, συνταξιούχοι κ.τ.λ..  

• Κοινωνικές οµάδες (Civil Society Groups). Ο όρος αυτός περιλαµβάνει το όλους 

τους επίσηµους και ανεπίσηµους φορείς, συµπεριλαµβανοµένων και των διάφορων 

οµάδων αντιπροσώπευσης πολιτών, των οµάδων πίεσης, των ΜΚΟ κ.τ.λ..  

• Εργαζόµενοι (Staff/Employees6): αφορά στους εργαζόµενους από την «πρώτη 

γραµµή» του προσωπικού έως τα ανώτερα στελέχη.  

 

2.6. Συµπεράσµατα 

Η Ηλεκτρονική Συµµετοχή των πολιτών είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε τη 

δηµοκρατική συµµετοχή, εποµένως και µε τις έννοιες της Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 

και Ηλεκτρονικής ∆ηµοκρατίας. Τα τελευταία χρόνια η ανάγκη για διεύρυνση της 

δηµόσιας συµµετοχής γίνεται πιο επιτακτική, και γι’ αυτό το σκοπό το ενδιαφέρον των 

κυβερνήσεων στρέφεται προς την εύρεση νέων τεχνολογικών εργαλείων, τα οποία θα 

συνεισφέρουν στην ουσιαστική δηµοκρατική συνδιαλλαγή και συζήτηση µε τους πολίτες. 

                                                 
6 βλέπε: Involving front-line staff in policy development for guidance on this area (www.policyhub.gov.uk). 
 

 

http://www.policyhub.gov.uk/
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3.  Ηλεκτρονική Συµµετοχή και ∆ιαµόρφωση Πολιτικών 

 

3.1. Εισαγωγή 

Αφού καλύφθηκαν τα ερωτήµατα «σε ποιο επίπεδο» και «ως ποιο βαθµό», που 

καθορίζουν τα επίπεδα της Ηλεκτρονικής Συµµετοχής µέσω της χρήσης ΤΠΕ, προκύπτει 

το ερώτηµα «πότε». Στην περίπτωση αυτή το ενδιαφέρον στρέφεται στο ποιο είναι το 

χρονικό σηµείο της διαδικασίας διαµόρφωσης µιας πολιτικής, όπου θα πρέπει να 

χρησιµοποιηθούν οι ΤΠΕ για να υποστηρίξουν τη συµµετοχή τη πολίτη. Προκειµένου να 

προσδιοριστεί το σηµείο αυτό, είναι σκόπιµο να περιγραφούν πρώτα τα στάδια της 

διαδικασίας διαµόρφωσης µιας πολιτικής.  

3.2. Στάδια ∆ιαµόρφωσης Πολιτικής 

 

Σήµερα, όλες οι χώρες-µέλη του ΟΟΣΑ αναγνωρίζουν τις νέες ΤΠΕ ως ισχυρά 

εργαλεία για την ενίσχυση της συµβολής των πολιτών στη χάραξη δηµόσιας πολιτικής. Η 

συµµετοχή των πολιτών στη χάραξη και διαµόρφωση πολιτικής θεωρείται ως «µια καλή 

επένδυση» για το σχεδιασµό καλύτερων δηµόσιων πολιτικών και αποτελεί βασικό στοιχείο 

της χρηστής διακυβέρνησης. Οι περισσότερες κυβερνήσεις του ΟΟΣΑ εργάζονται για τη 

γεφύρωση του "ψηφιακού χάσµατος"7, καθώς αναγνωρίζουν την ανάγκη να διασφαλιστεί 

η δυνατότητα συµµετοχής για όλους τους πολίτες. Γι’ αυτό,  προκειµένου αυξήσουν την 

ηλεκτρονική συµµετοχή των πολιτών στη διαδικασία χάραξης πολιτικής, πειραµατίζονται 

µε τη χρήση των ΤΠΕ σε καθένα από τα στάδια του κύκλου που περιγράφεται παρακάτω.  

Ο καθορισµός των σταδίων της διαδικασίας διαµόρφωσης πολιτικής θα βοηθήσει τις 

κυβερνήσεις να εκτιµήσουν και να κατανοήσουν καλύτερα πρωτοβουλίες ηλεκτρονικής 

συµµετοχής που λαµβάνονται σε άλλες χώρες αλλά και σε διαφορετικά επίπεδα 

διακυβέρνησης (A. Macintosh, 2004). Παρακάτω περιγράφονται τα στάδια αυτά. 

1. ∆ιαµόρφωση της πολιτικής ατζέντας (Agenda setting): Στο πρώτο στάδιο εντοπίζεται η 

ανάγκη για τη δηµιουργία µιας πολιτικής ή την αλλαγή µιας ήδη υπάρχουσας 

πολιτικής. Επίσης, ορίζεται το πρόβληµα ή το θέµα που πρέπει να αντιµετωπιστεί. 

                                                 
7 Με τον όρο ψηφιακό χάσµα ορίζεται η ανισότητα ανάµεσα στους «έχοντες» και «µη έχοντες» δυνατότητα 

πρόσβασης στις νέες τεχνολογίες υπολογιστών και επικοινωνιών -και κατά συνέπεια στα οφέλη τους. 
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2. Ανάλυση (Analysis): Στο στάδιο της Ανάλυσης καθορίζονται οι προκλήσεις αλλά και 

οι ευκαιρίες που σχετίζονται µε το θέµα της ατζέντας προκειµένου να παραχθεί ένα 

πρόχειρο σχέδιο πολιτικής (draft policy document). Τέτοιες προκλήσεις µπορεί να 

αποτελούν η συλλογή γνώσεων και εµπειριών από πολίτες αλά και από διάφορες 

κοινωνικές οργανώσεις, η κατανόηση του περιεχοµένου, συµπεριλαµβανοµένου του 

πολιτικού-νοµικού πλαισίου κ.α..  

3. ∆ηµιουργία της πολιτικής (Creating the policy): Σε αυτό το στάδιο εξασφαλίζεται ένα 

πιλοτικό σχέδιο-έγγραφο πολιτικής που έχει λειτουργική µορφή (για παράδειγµα 

νοµοσχέδιο). Η δηµιουργία της πολιτικής  περιλαµβάνει ένα πλήθος µηχανισµών, όπως 

είναι, για παράδειγµα, η ανάλυση κινδύνου, η εφαρµογή πιλοτικών µελετών, µια 

επίσηµη διαβούλευση και η διαµόρφωση του σχεδίου υλοποίησης της πολιτικής. 

4. Εφαρµογή της πολιτικής (Implementing the policy): Η εφαρµογή της πολιτικής: 

συνεπάγεται τη διαµόρφωση του θεσµικού και νοµικού πλαισίου, τις πολιτικές οδηγίες 

και την τη δηµιουργία πλάνου παράδοσης (delivery plan). 

5. Παρακολούθηση της πολιτικής (Monitoring the policy): αυτό µπορεί να συνεπάγεται 

την Στο πέµπτο και τελευταίο στάδιο η πολιτική αξιολογείται, αναθεωρείται και  

εξελίσσεται. Μετά από αυτή τη φάση της πολιτικής υπάρχει η 

δυνατότητα επιστροφής στο πρώτο στάδιο, δηλαδή στην αρχή του κύκλου 

διαµόρφωσης της πολιτικής. 
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Εικόνα 2: Κύκλος διαµόρφωσης πολιτικής 

 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, χάρη στα εργαλεία των ΤΠΕ παρέχεται η δυνατότητα 

στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να έρθουν απευθείας σε επαφή µε τους πολίτες-

χρήστες της πολιτικής αλλά και µε τις οµάδες ατόµων, η συµβολή των οποίων είναι 

χρήσιµη στη διαµόρφωση πολιτικής. Θα λέγαµε ότι οι πολίτες µπορούν να ασκήσουν 

µεγαλύτερη επιρροή στο περιεχόµενο µιας πολιτικής, µέσω της διαβούλευσης, 

περισσότερο στα πρώτα στάδια του κύκλου απ’ ότι στα τελευταία (A. Macintosh, 2004).  

Πιο συγκεκριµένα, η διαβούλευση κατά το στάδιο της ∆ηµιουργίας της πολιτικής 

(Creating the policy), όπου παράγεται το σχέδιο-έγγραφο πολιτικής, προϋποθέτει  ότι οι 

πολίτες έχουν τις δεξιότητες επικοινωνίας ώστε να µπορούν να ερµηνεύσουν τη νοµική 

ορολογία των εγγράφων πριν κληθούν να τα σχολιάσουν. Τέλος, ακόµα και στην 

περίπτωση που δίνεται η δυνατότητα στο ευρύ κοινό να υποβάλλει τα σχόλιά του πριν το 

τρίτο στάδιο του κύκλου χάραξης πολιτικής, θα πρέπει να παρέχονται οι απαραίτητες 

πληροφορίες µε κατανοητό τρόπο, έτσι ώστε οι πολίτες να είναι κατάλληλα ενηµερωµένοι. 

Η συµµετοχή των πολιτών στα στάδια του κύκλου διαµόρφωσης πολιτικής είναι 

συνυφασµένη µε τις κατηγορίες, τα επίπεδα συµµετοχής και τα εργαλεία που 

χρησιµοποιούνται σε καθένα από αυτά.. Για παράδειγµα, στα πρώτο στάδιο του κύκλου θα 

 
Analysis 

 
Creating the 
policy 

 
Agenda 
Setting  

 
Implementing 
the policy 

 
Monitoring 
the policy 
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µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν εργαλεία όπως είναι τα Discussion forums. Σε αυτή την 

περίπτωση ο διάλογος µεταξύ των πολιτών αποτελεί µια καλή ευκαιρία ώστε να 

προκύψουν ενδιαφέροντα θέµατα, τα οποία, µέσω της ανατροφοδότησης (feedback), θα 

µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικών και τελικά να 

εισαχθούν στην πολιτική ατζέντα. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα εργαλεία 

ΤΠΕ που χρησιµοποιούνται σε καθένα από τα επίπεδα ηλεκτρονικής συµµετοχής, ανάλογα 

µε το στάδιο του κύκλου διαµόρφωσης πολιτικής.  

 

Πίνακας 1: Εργαλεία Ηλεκτρονικής Συµµετοχής σε κάθε στάδιο του Κύκλου 

∆ιαµόρφωσης Πολιτικής 

Stage in policy-

making cycle 
Information Consultation Participation 

Agenda-setting 

• site-specific search 

engines - ειδικές 

µηχανές 

αναζήτησης 

• e-mail alerts for 

new policy issues -

ειδοποίηση µέσω 

e-mail για νέα 

θέµατα πολιτικής 

• translation support 

for several 

languages -

εργαλεία 

µετάφρασης σε 

πολλές γλώσσες 

• style checkers to 

remove jargon -

γραµµατικός 

έλεγχος για 

αποφυγή 

ορολογίας  

 

• online surveys 

and opinion 

polls – online 

έρευνες και 

δηµοσκοπήσεις 

• discussion 

forums 

• monitoring 

emails 

• bulletin boards 

• frequently 

asked questions 

(FAQs) 

 

• e-communities  

• e-petitions 

• e-referenda 
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Analysis 

 

• translation support 

for ethnic 

languages - 

εργαλεία 

υποστήριξης για 

µετάφραση στις 

εθνικές γλώσσες 

• style checkers to 

remove jargon - 

γραµµατικός 

έλεγχος για 

αποφυγή ορολογία 

 

• evidence-

managed 

facilities 

• expert profiling 

 

• electronic 

citizen juries 

• e-communities 

Creating  

• advanced style 

checking to help 

interpret technical 

and legal terms - 

εργαλεία 

επεξήγησης 

τεχνικών και 

νοµικών όρων 

 

• discussion 

forums 

• online citizen 

juries 

• e-community 

tools 

 

• e-petitions 

• e-referenda 

amending 

legislation 

Implementation 

• natural language 

style checkers - 

γραµµατικός 

έλεγχος 

• e-mail newsletters 

• discussion 

forums 

• online citizen 

juries 

• e-community 

tools 

 

• e-mail 

distribution lists 

for target 

groups 

Monitoring 

• online feedback 

• online publication 

of annual reports -

δηµοσίευση 

ετήσιων εκθέσεων 

• online surveys 

and opinion 

polls 

• discussion 

forums 

• monitoring 

 

• e-petitions 

• e-referenda 
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emails 

• bulletin boards 

• frequently 

asked questions 

(FAQs) 

Πηγή: ΟΟΣΑ 2003 

3.3. Αξιοποίηση ΤΠΕ στη ∆ιαµόρφωση Πολιτικών 

 

Η µελέτη των εµπειριών από χώρες-µέλη του ΟΟΣΑ αποκαλύπτει τρεις βασικούς 

παράγοντες, οι οποίοι θα πρέπει να εξετάζονται κατά την προσπάθεια αξιοποίησης των 

ΤΠΕ προκειµένου να αυξηθεί η συµµετοχή των πολιτών στη διαδικασία διαµόρφωσης 

πολιτικών. Αυτοί είναι ο Συγχρονισµός-Timing, η Προσαρµογή-Tailoring και η 

Ενσωµάτωση-Integration (ΟΟΣΑ, 2003). 

 

1. Συγχρονισµός-Timing 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί οι πολίτες, συνήθως, συµµετέχουν ηλεκτρονικά σε 

µεγαλύτερο βαθµό κατά το προ-νοµοθετικό στάδιο της  διαδικασίας διαµόρφωσης µιας 

πολιτικής. Αυτό δεν προκαλεί έκπληξη, δεδοµένου ότι το στάδιο αυτό ενδείκνυται για 

την κατάθεση -προτάσεων από την πλευρά των πολιτών. Επίσης, υποδηλώνει τον 

«πειραµατικό» και «διερευνητικό» χαρακτήρα  που έχουν τέτοιου είδους ηλεκτρονικές 

πρωτοβουλίες, αφού η  συµµετοχή των πολιτών σε αυτή τη φάση περισσότερο 

συµπληρώνει, παρά αντικαθιστά τις παραδοσιακές διαδικασίες διαµόρφωσης 

πολιτικών. Ορισµένες χώρες έχουν αναπτύξει διαδικτυακά εργαλεία κατάλληλα για 

χρήση σε όλα τα στάδια του κύκλου διαµόρφωσης πολιτικής, ωστόσο, οι περισσότερες 

έχουν καταφέρει τα να ενσωµατώσουν µόνο σε κάποια συγκεκριµένα στάδια. 

 

2. Προσαρµογή-Tailoring  

Παγκοσµίως ένα ευρύ φάσµα δηµόσιων φορέων διερευνούν τη χρήση των νέων ΤΠΕ 

για ηλεκτρονική συµµετοχή των πολιτών στη χάραξη πολιτικών. Τέτοιοι φορείς είναι 

κυβερνήσεις-σε τοπικό και εθνικό επίπεδο-, καθώς και φορείς που λειτουργούν σε 

διακυβερνητικό ή διεθνές επίπεδο (π.χ. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή). Οι στόχοι, οι  οµάδες 
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πολιτών στις οποίες απευθύνονται και το πεδίο εφαρµογής της ηλεκτρονικής 

συµµετοχής τέτοιων  φορέων διαφέρουν σηµαντικά.  

 

3. Ενσωµάτωση-Integration 

Η ενσωµάτωση της ηλεκτρονικής συµµετοχής των πολιτών αλλά και το «πάντρεµα» 

των ηλεκτρονικών µε τις παραδοσιακές µεθόδους συµµετοχής των πολιτών στη 

διαδικασία διαµόρφωσης πολιτικής θεωρείται απαραίτητη. Εξίσου αναγκαία κρίνεται 

και η  ενεργή προώθηση των ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων, για παράδειγµα µέσω 

ενηµερωτικών φυλλαδίων, διαφηµίσεων µέσω ιστοσελίδων κ.τ.λ.). Σε αυτή την 

προσπάθεια θα µπορούσε να συµβάλλει η συνεργασία µε µέρος της κοινωνίας των 

πολιτών, οι οποίοι θα µπορούσαν να λειτουργήσουν ως «παρακινητές». Τέτοιοι είναι 

διάφοροι  φορείς, όπως για παράδειγµα, τα on-line και off-line κοινωνικά δίκτυα. 

Τέλος, οι ΤΠΕ µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τη συγκέντρωση και ανάλυση 

αρνητικών σχολίων και παραπόνων, τα οποία περιέχουν πολύτιµες πληροφορίες για 

τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής (π.χ. σχετικά µε προβλήµατα εφαρµογής της 

πολιτικής).  

Χάρη στις νέες ΤΠΕ δίνεται στους πολίτες η δυνατότητα για µεγαλύτερη 

συµµετοχή στη χάραξη πολιτικής. Ωστόσο, εγείρονται µια σειρά από ερωτήµατα που 

απευθύνονται στον εκάστοτε κυβερνητικό φορέα και σχετίζονται µε τη χρήση των ΤΠΕ 

στη διαδικασία διαµόρφωσης πολιτικών. Για παράδειγµα (ΟΟΣΑ, 2003): 

• Πώς διασφαλίζεται από άποψη τεχνολογίας το δικαίωµα των πολιτών να έχουν 

πρόσβαση στην παρεχόµενη πληροφορία; 

• Ποια στοιχεία της διάρθρωσης, οργάνωσης, και δεξιοτήτων των εκάστοτε 

κυβερνήσεων πρέπει να αλλάξουν, προκειµένου να ανταποκριθούν στις νέες 

απαιτήσεις που δηµιουργεί η αλληλεπίδραση µε τους πολίτες;  

• Είναι σε θέση ο αρµόδιος δηµόσιος φορέας να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των 

πολιτών κατά τη διεξαγωγή µιας δηµόσιας ηλεκτρονικής διαβούλευσης; (π.χ. 

καθιέρωση επίσηµων κατευθυντήριων γραµµών για την απάντηση στα ηλεκτρονικά 

µηνύµατα των πολιτών). 
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3.4. Προκλήσεις για την ηλεκτρονική δηµόσια συµµετοχή  

 

Οι εθνικές κυβερνήσεις θα πρέπει να επωφεληθούν από τις καινοτοµίες που 

εισάγονται σε άλλες χώρες. Φυσικά, οποιαδήποτε προσέγγιση ηλεκτρονικής συµµετοχής 

πολιτών  που αποδεικνύεται επιτυχής σε ένα συγκεκριµένο πλαίσιο µιας χώρας, θα πρέπει 

πριν ενσωµατωθεί στα δεδοµένα µιας άλλης χώρας, να προσαρµοστεί στον πολιτισµό, τις 

παραδόσεις και τους στόχους των δηµόσιων φορέων της. Με βάση την εµπειρία των 

χώρων µελών του ΟΟΣΑ, µέχρι σήµερα, οι βασικές προκλήσεις για το µέλλον της 

ηλεκτρονικής συµµετοχής των πολιτών στη λήψης αποφάσεων πολιτικής είναι πέντε 

(ΟΟΣΑ, 2003): 

 
1. Κλίµακα (Scale) 

Βλέποντας τη διαδικασία από την πλευρά του πολίτη, θα πρέπει να εξεταστεί ο τρόπος 

µε τον οποίο η τεχνολογία µπορεί να συµβάλλει στο να «ακουστεί» η φωνή ενός 

ατόµου και όχι να χαθεί µέσα στη «µάζα» της δηµόσιας συζήτησης. Υπάρχει ανάγκη 

για τη λήψη µέτρων πολιτικής και τεχνολογιών για την προώθηση και την διατήρηση 

των ηλεκτρονικών δηµόσιων χώρων που διευκολύνουν και επιτρέπουν την εξέλιξη της 

δηµόσιας ηλεκτρονικής συµµετοχής. Από την πλευρά της κυβέρνησης, η πρόκληση 

έγκειται στο να «ακούσει» και να ανταποκριθεί κατάλληλα στις θέσεις κάθε επιµέρους 

πολίτη. 

2. Ικανότητα (Capacity) 

Η δεύτερη πρόκληση σχετίζεται µε το πώς η κυβέρνηση µπορεί να παρέχει στους 

πολίτες µεγαλύτερη ενηµέρωση σχετικά µε τα δηµόσια θέµατα για να ενισχυθεί η 

ικανότητά τους να συµµετέχουν ενεργά στο διάλογο, χρησιµοποιώντας επιχειρήµατα 

και αντεπιχειρήµατα. Ταυτόχρονα, χρειάζονται µεγαλύτερες προσπάθειες από την 

πλευρά των αρµόδιων δηµόσιων φορέων, για να αποκτήσουν την ικανότητα να 

αξιοποιούν µε τον βέλτιστο τρόπο τις δυνατότητες που δίνουν οι ΤΠΕ, µε στόχο την 

αύξηση της ηλεκτρονικής συµµετοχής των πολιτών για τη διαµόρφωση πολιτικών.  

3. Συνάφεια-Συνοχή (Coherence) 

Οι κυβερνήσεις πρέπει να αποκτήσουν συνολική άποψη της διαδικασίας χάραξης 

πολιτικής ώστε να σχεδιάσουν τις ΤΠΕ που θα χρησιµοποιηθούν για να υποστηρίξουν 

τις διαδικασίες ενηµέρωσης, διαβούλευσης, συµµετοχής, ανάλυσης και 

ανατροφοδότησης. Τα δεδοµένα που λαµβάνονται σε κάθε ένα από τα στάδια της 

διαδικασίας διαµόρφωσης πολιτικής θα πρέπει να αξιοποιούνται κατάλληλα, ώστε να 
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χρησιµοποιηθούν στα επόµενα στάδια της διαδικασίας.  Ως αποτέλεσµα, θα προκύψουν 

καλύτερα ενηµερωµένοι πολίτες και καλύτερης ποιότητας πολιτικές, που είναι 

πιθανότερο να εφαρµοστούν µε επιτυχία.  

4. Αξιολόγηση (Evaluation) 

∆εδοµένου του ότι οι κυβερνήσεις στηρίζουν ολοένα και περισσότερο την ανάπτυξη 

των ΤΠΕ -για να καταστεί δυνατή η ηλεκτρονική συµµετοχή των πολιτών σε θέµατα 

πολιτικής-, προκύπτει η ανάγκη για το αν η ηλεκτρονική συµµετοχή εξασφαλίζει ότι 

ικανοποιούνται οι στόχοι τόσο των κυβερνήσεων όσο και των πολιτών. Γι’ αυτό το 

σκοπό η ανάπτυξη εργαλείων αξιολόγησης κρίνεται αναγκαία. Χάρη σε αυτά τα 

εργαλεία θα µπορεί να εκτιµηθεί η προστιθέµενη αξία που έχει, ή δεν έχει, η 

συµµετοχή των πολιτών στη διαδικασία χάραξης πολιτικών. 

5. ∆έσµευση (Commitment) 

 Η ηλεκτρονική συµµετοχή των πολιτών εγείρει θεµιτές προσδοκίες ότι τα δηµόσια 

δεδοµένα θα χρησιµοποιηθούν για να ενηµερωθεί και να επικαιροποιηθεί η διαδικασία 

διαµόρφωσης πολιτικής. Οι κυβερνήσεις θα πρέπει να προσαρµόσουν τις δοµές και τις 

διαδικασίες ηλεκτρονικής συµµετοχής για να εξασφαλίσουν ότι τα αποτελέσµατα των 

διαβουλεύσεων αναλύονται, διαδίδονται και χρησιµοποιούνται κατάλληλα. Η 

δέσµευση θα πρέπει να αποδεικνύεται έµπρακτα και να επιβεβαιώνεται τακτικά (π.χ. 

µέσω ετήσιων εκθέσεων, ελέγχων, κ.α.). 

 

3.5. Συµπεράσµατα 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο εξετάστηκε ο ρόλος που µπορεί να διαδραµατίσει η 

ηλεκτρονική συµµετοχή των πολιτών στη διαδικασία χάραξης και διαµόρφωσης 

πολιτικών. Τονίστηκε  η σηµασία της αξιοποίησης των ΤΠΕ σε καθένα από τα στάδια του 

κύκλου διαµόρφωσης πολιτικής και η αναγκαιότητα της σωστής διαχείρισης της 

πληροφορίας, από τη µεριά της κυβέρνησης, έτσι ώστε να επιτευχθεί όσο το δυνατόν 

µεγαλύτερη και ποιοτικότερη συµµετοχή των πολιτών στις δηµοκρατικές διαδικασίες, 

υπηρετώντας, πάντοτε, τις αρχές τις διαφάνειας.  

 



 33

4. Μετανάστευση και µεταναστευτική πολιτική 

 

4.1. Εισαγωγή 

 

Στο παρόν κεφάλαιο επιχειρείται η σύνδεση του ρόλου της ηλεκτρονικής συµµετοχής 

των πολιτών στη διαµόρφωση πολιτικής και συγκεκριµένα µεταναστευτικής πολιτικής. 

Προκειµένου να επιτευχθεί η σύνδεση αυτή, αρχικά παρουσιάζεται η ευρωπαϊκή 

µεταναστευτική πολιτική, έτσι όπως έχει διαµορφωθεί µέχρι σήµερα και στη συνέχεια 

γίνεται µία ιστορική αναδροµή, όπου περιγράφονται τα πρώτα βήµατα του ελληνικού 

νοµοθετικού πλαισίου για τη µετανάστευση, καθώς και την πορεία του έως και σήµερα. 

Στόχο αυτού του κεφαλαίου αποτελεί η διερεύνηση και ο εντοπισµός, µέσω της εξέλιξης 

των νοµοθετικών επιλογών, της διαµόρφωσης µιας µεταναστευτικής πολιτικής, η οποία θα 

αντιµετωπίζει το µεταναστευτικό φαινόµενο ως, εξ ορισµού, µακροπρόθεσµο, µε συνέπειες 

σε όλους τους τοµείς του κράτους υποδοχής. 

 

4.2. Η διαµόρφωση της µεταναστευτικής πολιτικής στην Ελλάδα 

 

Στην Ελλάδα, θα µπορούσε να πει κανείς πως η µεταναστευτική πολιτική 

σχεδιάστηκε µέσα σε σχετικά λίγα χρόνια και χαρακτηρίζεται από ορισµένα βασικά 

στοιχεία. Τα κύρια χαρακτηριστικά που συνθέτουν το µεταναστευτικό φαινόµενο είναι  

• η δυσαναλογία µεταξύ των νόµιµων και των παράνοµων αλλοδαπών που ζουν 

και εργάζονται στη χώρα,  

• η έλλειψη αξιόπιστων στατιστικών στοιχείων,  

• η ανοµοιογενής κατανοµή των µεταναστών στην επικράτεια και  

• η περιορισµένη αποτελεσµατικότητα των µέτρων ένταξης των µεταναστών 

στον κοινωνικό ιστό.  

Είναι γεγονός πως η Ελλάδα, ως κατεξοχήν χώρα αποστολής µεταναστών, δεν ήταν 

προετοιµασµένη να δεχτεί τα µαζικά ρεύµατα µεταναστών, καθώς δεν διέθετε την 

κατάλληλη εµπειρία, και εποµένως το νοµοθετικό πλαίσιο και τους θεσµούς, έναντι των 

µεταναστευτικών εισροών όταν µετατράπηκε σε χώρα υποδοχής µεταναστών στις αρχές 

της δεκαετίας του 1990. Στην περίπτωση της Ελλάδας, η έκταση της απρόσµενης και 

γρήγορης µετατροπής  της από χώρα αποστολής σε χώρα υποδοχής µεταναστών, 
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συνδέθηκε άµεσα µε την κατάρρευση των πρώην κοµµουνιστικών καθεστώτων στα 

Βαλκάνια και στην Ανατολική Ευρώπη. 

Από τότε ως τις µέρες µας υιοθετήθηκε µια σειρά από νόµους-πλαίσια για τη 

µετανάστευση υπηκόων τρίτων χωρών προς την Ελλάδα. Ωστόσο, η συστηµατική 

σύγκριση της πολιτικής για τους οµογενείς και αλλογενείς µετανάστες αναδεικνύει τη 

διαφοροποίηση των πηγών, των πλαισίων και των µηχανισµών διαµόρφωσης της 

µεταναστευτικής πολιτικής, έχοντας πάντα ως βάση  τη διττή ελληνική µεταναστευτική 

εµπειρία (Γ. Μαυροδή, 2008) 

Στην περίπτωση των οµογενών µεταναστών από την Ανατολική Ευρώπη που 

µετανάστευσαν στην Ελλάδα από τα τέλη της δεκαετίας του ’80 και µετά, η ελληνική 

πολιτική άντλησε και διαµορφώθηκε από τα προϋπάρχοντα εθνικά θεσµικά και νοµοθετικά 

πλαίσια, τις αρχές και τους στόχους τους, για να υποδεχτεί και να εντάξει όσο το δυνατόν 

γρηγορότερα και αποτελεσµατικά τους µεταναστευτικούς πληθυσµούς στην ελληνική 

κοινωνία. Αντίθετα, το πλαίσιο και η εξέλιξη και τα µέτρα πολιτικής για την αποδοχή, την 

υποδοχή και την ένταξη του αλλογενούς µεταναστευτικού πληθυσµού έχουν αντλήσει 

περισσότερο από τα ευρωπαϊκά πλαίσια (τόσο της Ε.Ε. όσο και µεµονωµένων κρατών-

µελών), και αυτό γιατί η ελληνική πολιτεία αναζήτησε συµµετοχή, πληροφόρηση και 

“µάθηση” στους ευρωπαϊκούς θεσµούς, θεωρώντας ότι καλείται να αντιµετωπίσει ένα 

πρωτόγνωρο και άγνωστο φαινόµενο (Γ. Μαυροδή, 2008). 

Προκειµένου να κατανοηθεί ο τρόπος µε τον οποίο διαµορφώθηκε η µεταναστευτική 

πολιτική στην Ελλάδα είναι σκόπιµο να µελετηθεί η εξέλιξη του νοµοθετικού πλαισίου 

σχετικά µε τη µετανάστευση. 

 

4.3. Ελληνικό νοµοθετικό πλαίσιο για τη µετανάστευση:  

 

4.3.1. Σύντοµη ιστορική αναδροµή 

 

Στις αρχές της δεκαετίας του ’90, οπότε και παρατηρείται η ραγδαία αύξηση των 

µεταναστευτικών ρευµάτων προς την Ελλάδα, δηµιουργείται η ανάγκη για τη θέσπιση 

νοµοθετικού µηχανισµού για τη µετανάστευση.  Από τότε έως σήµερα, ο µηχανισµός 

αυτός δεν έχει σταµατήσει να εξελίσσεται, καθώς εξελίσσεται και το φαινόµενο της 

µετανάστευσης στην Ελλάδα. Μέσα στην προηγούµενη εικοσαετία έχουν γίνει αρκετές 

προσπάθειες, από την πλευρά τον κυβερνήσεων, για το σχεδιασµό και την εφαρµογή όχι 

µόνο ενός νοµοθετικού πλαισίου, αλλά γενικότερα µιας µεταναστευτικής πολιτικής.  
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4.3.1.1.Οι πρώτοι νόµοι για τη µετανάστευση: Ν. 3275/1925 & Ν .4320/1929 

 

Ο πρώτος ελληνικός νόµος για την µετανάστευση (ν. 3275/1925) ψηφίστηκε το 1925 

µε τίτλο «περί εγκαταστάσεως και κινήσεως αλλοδαπών εν Ελλάδι». ∆ύο χρόνια, όµως, 

αργότερα αντικαταστήθηκε από το ν. 4310/1929 «περί εγκαταστάσεως και κινήσεως 

αλλοδαπών εν Ελλάδι, αστυνοµικού έλεγχου, διαβατηρίων, απελάσεων και εκτοπίσεων», ο 

οποίος και ίσχυσε για περισσότερο από 60 χρόνια. (Α. Καψάλης, ∆. Κατσορίδας, 2004) 

Θα πρέπει να σηµειωθεί πως ο νόµος 4310/1929 επικυρώθηκε προκειµένου να 

καλυφθεί το νοµοθετικό κενό που δηµιουργήθηκε εξαιτίας της µαζικής άφιξης των 

προσφύγων της Μικρασιατικής Καταστροφής. Ωστόσο, µέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 

’90, οπότε και η Ελλάδα µετατράπηκε, από κατεξοχήν χώρα αποστολής µεταναστών, σε 

χώρα υποδοχής µεταναστών, ο αριθµός των αλλοδαπών ήταν πολύ περιορισµένος και 

εποµένως, δεν υπήρχε ανησυχία για τη νοµιµότητα ή µη της παραµονής τους στο ελληνικό 

έδαφος.  

 

4.3.1.2.Ο νόµος 1975/1991 

 

Την πρώτη απόπειρα διατύπωσης µεταναστευτικής πολιτικής αποτέλεσε ο νόµος 

1975/1991, «αστυνοµικός έλεγχος των µεθοριακών διαβάσεων, είσοδος, παραµονή, 

εργασία και απελάσεις αλλοδαπών και διαδικασία αναγνώρισης αλλοδαπών προσφύγων», 

ο οποίος τέθηκε σε ισχύ το 1992. Παρόλα αυτά, ο όγκος της γραφειοκρατίας που 

περιελάµβαναν οι προβλεπόµενες από το νόµο διαδικασίες  (υπουργεία, αστυνοµικές 

υπηρεσίες, ΟΑΕ∆ κ.α.), δεν κατέστησε δυνατή την ουσιαστική εφαρµογή του νόµου, αφού 

ο έλεγχος και ο χειρισµός της εισόδου και της παραµονής αλλοδαπών αποδείχθηκε µια 

ιδιαίτερα περίπλοκη και δύσκολη διαδικασία. Η δυσκολία αυτή αφορά σε διαδικασίες 

όπως η απόκτηση της προσωρινής άδειας και άδειας παραµονής και µια σειρά από πολλά 

ακόµα δικαιολογητικά. Επίσης, προβλέπεται απαγόρευση εισόδου, χωρίς την 

προαπαιτούµενη προσωρινή άδεια εργασίας8 που συµπληρώνεται από µια σειρά 

απαγορεύσεων και ποινικοποιήσεων οι οποίες απευθύνονται στους µη-νόµιµα διαµένοντες 

στο ελληνικό έδαφος αλλοδαπούς. Παρατηρείται πως για πρώτα φορά ο νόµος δίνει την 

πλήρη διαχείριση της µετανάστευσης στο Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης 

                                                 
8 Η προαπαιτούµενη προσωρινή άδεια εργασίας, που είχε καθοριστεί από τον προηγούµενο νόµο (1929), έχει 

ισχύ ενός έτους και εκδίδεται από το ελληνικό προξενείο της χώρας αναχώρησης του εκάστοτε µετανάστη 
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Θα έλεγε κανείς πως πρόκειται για µια προσέγγιση που έχει περισσότερο αστυνοµικό 

χαρακτήρα, καθώς ο στόχος της είναι η παρεµπόδιση των αλλοδαπών που προέρχονται 

από τρίτες χώρες να εγκατασταθούν στην Ελλάδα. Ωστόσο, η συγκεκριµένη προσέγγιση, η 

οποία και  ευθυγραµµίζεται µε τις κατευθυντήριες γραµµές της Ε.Ε., συνολικά υποδηλώνει 

µια αµυντική στάση απέναντι στη µετανάστευση.  

 

4.3.1.3. Το Πρώτο Πρόγραµµα Νοµιµοποίησης του 1997, εφαρµογή 1998 (Προεδρικά 

 

Παρά τις προσπάθειες να περιοριστεί η είσοδος παράνοµων µεταναστών στη χώρα, ο 

προηγούµενος νόµος δεν καταφέρνει να επιτύχει τους στόχους του, καθώς συνεχίζεται 

αθρόα προσέλευση παράνοµων µεταναστών στην Ελλάδα. Γι’ αυτό το λόγο το κράτος 

αναγκάζεται να υιοθετήσει το Πρώτο Πρόγραµµα Νοµιµοποίησης. 

 

4.3.1.4. ∆ιατάγµατα 358 & 359/ 1997) 

 

Σύµφωνα µε «Το Πρώτο Πρόγραµµα Νοµιµοποίησης», προβλεπόταν, σε πρώτη 

φάση η απογραφή σε δεύτερη η µερική νοµιµοποίησή των παράνοµων αλλοδαπών 

µεταναστών.  Συγκεκριµένα, προκειµένου να επιτευχθεί ο στόχος του Προεδρικού 

∆ιατάγµατος που ήταν η «απογραφή των αλλοδαπών που διαµένουν παράνοµα στην 

Ελλάδα και που εργάζονται, ή ψάχνουν για εργασία», ορίστηκε οι µετανάστες να 

καταθέτουν την ανάλογη αίτηση στον Ο.Α.Ε.∆.. Οι µετανάστες που λάµβαναν τη  «λευκή 

κάρτα» - προσωρινή άδεια παραµονής, ισχύος τριών µηνών, προχωρούσαν στην δεύτερη 

όπου έχοντας ως προϋπόθεση κάποιο συγκεκριµένο αριθµό ενσήµων, αποκτούσαν την 

«πράσινη κάρτα».  Φάση, µε ισχύ από ένα έως τρία έτη, ανάλογα µε την περίπτωση. 

 

4.3.1.5. Η επιχείρηση «σκούπα», 1999 

 

Ένα  χρόνο µετά την εφαρµογή του Πρώτου Προγράµµατος Νοµιµοποίησης, 

εφαρµόζεται το µέτρο περί «µαζικού ελέγχου νοµιµότητας», γνωστό ως «επιχείρηση 

σκούπα» (Γ. Μαρνέλλος, Κ. Κυριακόπουλος, 1999). Στόχο του µέτρου αποτελεί η 

«εκκαθάριση» της χώρας από τους παράνοµα διαµένοντες µετανάστες. Ακολουθούν 

συλλήψεις και απελάσεις δεκάδων χιλιάδων αλλοδαπών που συνεχίζονται ως το 2001, 

σύµφωνα µε τη λογική της «µηδενικής ανοχής» (Γ. Μαρνέλλος, Κ. Κυριακόπουλος,  1999) 
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4.3.1.6. Ο νόµος 2910/2001 

 

Ο νόµος 2910/2001 («είσοδος και παραµονή αλλοδαπών στην ελληνική επικράτεια - 

κτήση της ελληνικής ιθαγένειας µε πολιτογράφηση και άλλες διατάξεις») αποτελεί το 

προοίµιο  του ∆εύτερου Προγράµµατος Νοµιµοποίησης. Τα βασικότερα σηµεία του 

Νόµου συνοψίζονται ως εξής (Α. Καψάλης, ∆. Κατσορίδας,  2004): 

ü Ανατίθεται στο Υπουργείο Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης ο 

συντονισµός της µεταναστευτικής πολιτικής. 

ü Σε κάθε περιφερειακή διεύθυνση αλλοδαπών και µετανάστευσης συνίσταται 

τριµελής Επιτροπή Μετανάστευσης που γνωµοδοτεί κατόπιν συνεντεύξεων µε τον 

ενδιαφερόµενο, για την χορήγηση ή ανανέωση της άδειας παραµονής. 

ü Το άρθρο 19 καθορίζει τη διαδικασία χορήγησης άδειας για την παροχή 

εξαρτηµένης εργασίας σε αλλοδαπό. Η χορήγηση άδειας εργασίας αποτελεί 

προϋπόθεση για την άδεια εισόδου και την άδεια παραµονής. Γι’ αυτό τον λόγο, η 

ισχύς της σύµβασης για την απασχόληση του αλλοδαπού τελεί υπό την αναβλητική 

αίρεση της χορήγησης της άδειας παραµονής. 

ü  

Επιπλέον, ο νόµος 2910 εισάγει µια νέα σειρά µέτρων:  

ü Αποσαφηνίζονται οι ορισµοί (διάκριση µετανάστη/πρόσφυγα). 

ü Ιδρύονται οι πρώτοι αρµόδιοι φορείς/υπηρεσίες αποκλειστικά για θέµατα 

µετανάστευσης,  

ü Καθιερώνεται η είσοδος των αλλοδαπών εργαζοµένων, ύστερα από υποβολή 

αίτησης στο ελληνικό προξενείο της χώρας τους. 

ü Μειώνεται η ελάχιστη διάρκεια παραµονής ως προϋπόθεση για την απόκτηση 

της άδειας αόριστης διάρκειας, σε συνδυασµό µε τη συνδροµή του ΟΑΕ∆. 

ü Θεσπίζονται µια σειρά από δικαιώµατα, όπως η πρόσβαση όλων των 

αλλοδαπών παιδιών στην εκπαίδευση, τα ίσα εργασιακά και ασφαλιστικά 

δικαιώµατα µεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών τρίτων χωρών, η διευκόλυνση στις 

διαδικασίες οικογενειακής επανένωσης κ.τ.λ.  

ü Ποινικοποιούνται για πρώτη φορά ξενοφοβικές, ή ρατσιστικές 

συµπεριφορές/πράξεις. 

 

Ωστόσο, παρά την πρόοδο που σηµειώνεται σε ορισµένα θέµατα, όπως τα 

δικαιώµατα των αλλοδαπών,  συνεχίζει να είναι εµφανής η τάση να αποθαρρυνθεί η 
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προσπάθεια των αλλοδαπών στη διαδικασία νοµιµοποίησής τους, η οποία από τη µία 

πλευρά παραµένει  σκαλωµένη στα γρανάζια της γραφειοκρατίας  και από την άλλη 

πλευρά είναι ιδιαίτερα ακριβή9. 

 

4.3.1.7. Το ∆εύτερο Πρόγραµµα Νοµιµοποίησης, 2001 

 

Ο νόµος 2910/2001 αποτελεί το «∆εύτερο Πρόγραµµα Νοµιµοποίησης». 

Συγκεκριµένα  αναφέρεται πως µέσα σε τρεις µήνες από την  ηµεροµηνία κατάθεσης των 

αιτήσεων στο πλαίσιο του προγράµµατος , είχαν κατατεθεί 351.000 αιτήσεις από 

αλλοδαπούς, προκειµένου  να αποκτήσουν, σε πρώτη φάση, προσωρινή κάρτα παραµονής 

ισχύος έξι µηνών10.  

Στη δεύτερη φάση του Προγράµµατος, οι κάτοχοι της προσωρινής κάρτας 

παραµονής, κλήθηκαν να ανανεώσουν την αίτησή τους, για να αποκτήσουν άδεια 

παραµονής που, ισχύος ενός έτους, καθώς και να καταθέσουν αίτηση για απόκτηση άδειας 

εργασίας-προσκοµίζοντας απόδειξη σταθερής εργασίας (σύµβαση) και απόδειξη 

συνεισφοράς τους στον ασφαλιστικό φορέα του επαγγελµατικού τους τοµέα (Ι.ΜΕ.ΠΟ., 

2005).  

Λόγω αυξηµένου φόρτου αλλά και λόγω της δυσκολίας στην ερµηνεία του νόµου, 

επιµηκύνθηκε η περίοδος ισχύος των προσωρινών αδειών που είχαν δοθεί κατά τη 

διάρκεια της πρώτης φάσης νοµιµοποίησης. Επίσης, λόγω των πολλαπλών 

γραφειοκρατικών προβληµάτων που ανέκυψαν κατά την εφαρµογή του, ο νόµος 

τροποποιήθηκε δεκάδες φορές στα τέσσερα χρόνια εφαρµογής του10. Τέλος, λόγω των 

χρονοβόρων διαδικασιών αλλά και της γραφειοκρατίας, πολλές άδειες παραµονής 

εκδίδονταν και παραλαµβάνονταν αφού είχαν ήδη λήξει (Ι.ΜΕ.ΠΟ., 2005).  

 

                                                 
9 Η τιµή της άδειας εργασίας ξεκινάει από τα 147 ευρώ ανά αίτηση, και ανεβαίνει ανάλογα µε τον τύπο 

άδειας για τον οποίο κατατίθεται η αίτηση. 

 
10 Ο νόµος 2910 επικυρώθηκε στις 2 Μαΐου 2001. Η ηµεροµηνία κατάθεσης των αιτήσεων στο πλαίσιο του 

προγράµµατος νοµιµοποίησης ορίσθηκε στις 2 Αυγούστου της ίδιας χρονιάς. Μέσα σε τρεις µήνες, 351.000 

αλλοδαποί κατέθεσαν αίτηση, για να αποκτήσουν, σε πρώτη φάση, προσωρινή κάρτα παραµονής ισχύος έξι 

µηνών. Συνολικά, κατατέθηκαν 153.282 αιτήσεις στην Αττική, ενώ 80.000 από τους αιτούντες ήταν 

αλβανικής υπηκοότητας. Πηγή: www.imepo.gr/documents/N2910.PDF 

 

 

http://www.google.gr/url?sa=t&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CBYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.imepo.gr%2F&ei=rRRKTdv8FouIhQep4oS9Dg&usg=AFQjCNHokbccoNYwwlYtjGAsa3z6rLYX9g
http://www.google.gr/url?sa=t&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CBYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.imepo.gr%2F&ei=rRRKTdv8FouIhQep4oS9Dg&usg=AFQjCNHokbccoNYwwlYtjGAsa3z6rLYX9g
http://www.imepo.gr/documents/N2910.PDF
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4.3.1.8. Ίση µεταχείριση για τους υπηκόους των νέων χωρών-µελών της ΕΕ µε 12 

µηνη νόµιµη διαµονή στη χώρα, 2004 

 

Σύµφωνα µε τους όρους της εγκυκλίου 37/10014/04, που εξέδωσε το Υπουργείο 

∆ικαιοσύνης, οι υπήκοοι των οχτώ νέων κρατών-µελών της Ε.Ε., θα πρέπει να τυγχάνουν 

ίσης µεταχείρισης µε τους υπηκόους της ΕΕ των 15, µε την προϋπόθεση ότι διαθέτουν 

στοιχεία που αποδεικνύουν τη δωδεκάµηνη νόµιµη παραµονή και εργασία τους στη χώρα. 

Όσοι δεν καταφέρνουν να προσκοµίσουν τα απαιτούµενα αποδεικτικά, συνεχίζουν να 

αντιµετωπίζονται ως παράνοµα διαµένοντες αλλοδαποί στη Ελλάδα.  

 

4.3.1.9. Νόµος 3304/ 2005 για ίση µεταχείριση στην εργασία, στην απασχόληση & 

στην παροχή αγαθών και υπηρεσιών (25/01/2005)  

 

Με το νόµο 3304/2005 ενσωµατώνονται στην ελληνική νοµοθεσία οι ευρωπαϊκές 

οδηγίες 43/2000 και 78/200011. Σύµφωνα µε το νόµο «όποιος παραβιάζει την κατά τον 

παρόντα νόµο απαγόρευση της διακριτικής µεταχείρισης για λόγους εθνοτικής ή φυλετικής 

καταγωγής ή θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου 

προσανατολισµού, κατά τη συναλλακτική διάθεση αγαθών ή προσφορά υπηρεσιών στο 

κοινό, τιµωρείται µε φυλάκιση 6 µηνών µέχρι 3 ετών και µε χρηµατική ποινή 1.000 έως 

5.000 ευρώ». 

Όσον αφορά  στους «φορείς προώθησης της αρχής της ίσης µεταχείρισης» ορίζεται 

ως φορέας προώθησης της αρχής της ίσης µεταχείρισης –στις περιπτώσεις που αυτή 

παραβιάζεται από δηµόσιες υπηρεσίες– ο Συνήγορος του Πολίτη και ως φορέα προώθησης 

της αρχής της ίσης µεταχείρισης –στις περιπτώσεις που αυτή παραβιάζεται από φυσικά, ή 

νοµικά πρόσωπα– η Επιτροπή Ίσης Μεταχείρισης, της οποίας η σύσταση ορίζεται στον 

ίδιο νόµο (άρθρο 21). Τέλος, «στον τοµέα απασχόλησης και εργασίας, φορέας προώθησης 

                                                 
11 Η οδηγία 78/2000 επιµένει στην καταπολέµηση των διακρίσεων στην εργασία και την απασχόληση, 

διακρίσεων που οφείλονται στις θρησκευτικές πεποιθήσεις, στην αναπηρία, στην ηλικία και στον γενετήσιο 

προσανατολισµό –δηλαδή στην οµοφυλοφιλία–, ενώ η οδηγία 43/2000 προστατεύει από διακρίσεις λόγω 

εθνικής ή φυλετικής καταγωγής ή θρησκείας στην παροχή αγαθών και υπηρεσιών 
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της αρχής της ίσης µεταχείρισης στις περιπτώσεις που αυτή παραβιάζεται από φυσικά ή 

νοµικά πρόσωπα […] ορίζεται το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.)»12 . 

 

4.3.1.10. Ο Νόµος 3386/2005 

  

Ο νόµος 3386/2005 µε τίτλο «είσοδος, διαµονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων 

τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» ψηφίστηκε στις 23 Αυγούστου 2005. 

Προαναγγέλλει ένα τρίτο πρόγραµµα νοµιµοποίησης και ορίζει τις νέες προϋποθέσεις για 

την απόκτηση άδειας παραµονής. Στην εισηγητική Έκθεση του Νόµου αναφέρεται ότι 

µέσω αυτού επιδιώκεται η κάλυψη των κενών και τονίζονται µεταξύ άλλων οι εξής 

επιδιώξεις (Α. Καψάλης, 2004): 

ü η ανάληψη µιας «στρατηγικής πρωτοβουλίας ως προς την διαχείριση της 

µεταναστευτικής ροής», 

ü η θεσµοθέτηση των κατάλληλων εγγυήσεων «ώστε ν’ αποφευχθούν τα φαινόµενα 

ανεξέλεγκτης εισόδου και εξόδου αλλοδαπών στην Χώρα», µέσα από την 

εντατικοποίηση των ελέγχων, 

ü η χορήγηση της δυνατότητας οριστικής καταγραφής των παρανόµως διαµενόντων 

του χρόνιου σχετικού προβλήµατος και 

ü η πρόβλεψη βασικών αρχών για την κοινωνική ένταξη των µεταναστών. 

 

Προϋποθέσεις για την απόκτηση άδειας παραµονής 

 

Με το νόµο αυτό ορίζονται προϋποθέσεις για την απόκτηση άδειας παραµονής. 

Ειδικότερα, έχοντας ως προϋπόθεση ότι δεν αποτελούν κίνδυνο για τη δηµόσια τάξη και 

ασφάλεια της χώρας,  αλλοδαποί τρίτων χωρών, που διέµεναν στην Ελλάδα µέχρι και τις 

31 ∆εκεµβρίου 2004 και οι οποίοι διέθεταν έγγραφο εισόδου στη χώρα (βίζα)/ αίτησης 

άδειας παραµονής για ανθρωπιστικούς λόγους/ αριθµού φορολογικού µητρώου (Α.Φ.Μ.)/ 

έγγραφο ασφαλιστικού ταµείου, που βεβαιώνει 150 µέρες εργασίας/ έγγραφο στο οποίο 

αναγράφεται η ηµεροµηνία απόρριψης της αίτησης πολιτικού ασύλου, έπαιρναν άδεια 

παραµονής. Η άδεια αυτή θα ισχύει για ένα χρόνο και θα έχει, επίσης, και την αξία άδειας 

εργασίας. 

                                                 
12 Ο νόµος 3304/ 2005 για ίση µεταχείριση στην εργασία, την απασχόληση και την παροχή αγαθών και 

υπηρεσιών, είναι διαθέσιµος στην ιστοσελίδα www.disabled.gr 

http://www.disabled.gr/
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Περιορισµοί στη διαδικασία απόκτησης άδειας παραµονής 

 

Αποκλείονται από το δικαίωµα νοµιµοποίησης όσοι δεν κατέχουν τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά (διαβατήριο, ταυτότητα) και όσοι προέρχονται από χώρες, όπου δεν 

υπάρχει ελληνικό προξενείο ή πρεσβεία. Επίσης, από τη διαδικασία νοµιµοποίησης 

αποκλείονται όσοι αλλοδαποί εισήρθαν στη χώρα µετά την 31η ∆εκεµβρίου 2004. 

Παρόλα αυτά ο νόµος προβλέπει κάποιες υποχρεώσεις για τον µετανάστη που 

νοµιµοποιείται,  όπως να δηλώνει στο δηµαρχείο του τόπου διαµονής του τη φύση της 

εργασίας του, και του παρέχεται άδεια παραµονής ισχύος ενός έτους για τη φύση της 

συγκεκριµένης εργασίας που δήλωσε, καθώς και για τη γεωγραφική περιφέρεια (νοµό) 

όπου υπάγεται η εργασία του. Τέλος, το κόστος παράβολου για την κατάθεση αίτησης 

άδειας και ανανέωση άδειας παραµονής συνεχίζει να είναι υψηλό13:  

 

Οικογενειακή επανένωση 

 

Σχετικά µε  την οικογενειακή επανένωση, ο αιτών, αφού προσκοµίσει τα αποδεικτικά 

στοιχεία της νόµιµης και συνεχούς διαµονής στη χώρα για τα δύο τελευταία έτη, πρέπει να 

αποδεικνύει, µέσω της φορολογικής δήλωσης που έχει υποβάλει, πως διαθέτει τους 

απαραίτητους  οικονοµικούς πόρους ώστε να µπορεί να  συντηρεί τα µέλη της οικογένειάς 

του.14 

 

4.3.1.11.  Νόµος 3838/2010 

 

Με τον Ν. 3838/2010 «Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την 

πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών και άλλες 

ρυθµίσεις» (ΦΕΚ Α΄ 49/24.3.2010) προβλέπεται η δυνατότητα κτήσης της ελληνικής 

                                                 
13 Η αίτηση για άδεια διάρκειας ενός έτους (πρώτη κάρτα) κοστίζει περίπου 150 ευρώ, η άδεια ισχύος δύο 

χρόνων 300 ευρώ (ανανέωση άδειας παραµονής), τριών χρόνων 450 ευρώ. Το κόστος της αίτησης άδειας 

µακράς διάρκειας ή µόνιµης διαµονής (την οποία δικαιούνται µόνο όσοι διαµένουν νόµιµα στην Ελλάδα για 

πέντε συνεχόµενα χρόνια, από την ηµεροµηνία ισχύος του νόµου) αγγίζει τα 900 ευρώ. Τα παραπάνω 

χρηµατικά ποσά δεν επιστρέφονται σε περίπτωση αρνητικής απάντησης στην αίτηση. 
14 Ο νοµοθέτης ορίζει τις πηγές αυτές ως ελάχιστο εισόδηµα ανάλογο µε το νόµιµα χαµηλότερο εισόδηµα 

που ορίζει ο νόµος, στο οποίο προστίθεται ένα 20% για το/τη σύζυγο, και ένα 15% για κάθε τέκνο. 
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ιθαγένειας από τέκνα µεταναστών, τροποποιούνται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία 

κτήσης της ιθαγένειας από αλλοδαπούς µε πολιτογράφηση, ενώ αναγνωρίζεται σε νοµίµως 

διαµένοντες αλλοδαπούς το δικαίωµα του εκλέγειν και περιορισµένο δικαίωµα του 

εκλέγεσθαι στις εκλογές της πρωτοβάθµιας τοπικής αυτοδιοίκησης.  

Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να σηµειωθεί πως το σχέδιο νόµου που οδήγησε τελικά 

στην ψήφιση του Νόµου 3838/2010, τέθηκε σε δηµόσια ηλεκτρονική διαβούλευση. Σε 

επόµενο κεφάλαιο θα γίνει εκτενής ανάλυση της συγκεκριµένης ηλεκτρονικής 

διαβούλευσης, στα πλαίσια της ανάδειξης του ρόλου της δηµόσιας ηλεκτρονικής 

συµµετοχής στη διαµόρφωση πολιτικών για τη µετανάστευση. 

Συνοπτικά, οι κυριότερες τροποποιήσεις που γίνονται στο µέχρι τώρα ισχύον 

νοµοθετικό πλαίσιο περιγράφονται παρακάτω: 

1. Πρόσβαση στη διαδικασία πολιτογράφησης δεν έχουν όλοι οι νόµιµα διαµένοντες 

στη χώρα µας αλλοδαποί, αλλά ορισµένες κατηγορίες από αυτούς, οι οποίοι είναι 

κάτοχοι οριστικών τίτλων διαµονής που αναφέρονται περιοριστικά στο νόµο. 

Σηµειώνεται ότι οι αιτούντες άσυλο και τα τέκνα τους, ως κάτοχοι προσωρινού 

τίτλου διαµονής, εξαιρούνται ρητά από τις διατάξεις του νόµου. 

2. Καθιερώνονται νέοι τρόποι κτήσης της Ελληνικής ιθαγένειας, λόγω γέννησης ή 

φοίτησης σε σχολείο στην Ελλάδα – αφορά τα τέκνα συγκεκριµένων κατηγοριών 

αλλοδαπών, µεταξύ των οποίων είναι οι αναγνωρισµένοι πρόσφυγες, οι δικαιούχοι 

επικουρικής προστασίας ή ανθρωπιστικού καθεστώτος, καθώς και τα µέλη των 

οικογενειών τους. Οι προϋποθέσεις απόκτησης του σχετικού δικαιώµατος 

συναρτώνται άµεσα µε τη νοµιµότητα παραµονής των γονέων τους. 

3. Τροποποιούνται οι προϋποθέσεις πολιτογράφησης, ιδίως µε τη µείωση του 

απαιτούµενου χρόνου διαµονής στα 7 χρόνια, µε ειδικές ρυθµίσεις για ορισµένες 

κατηγορίες αλλοδαπών, όπως για τους αναγνωρισµένους πολιτικούς πρόσφυγες, 

που απαιτείται προηγούµενη νόµιµη διαµονή επί µια συνεχή τριετία. 

4. Τέλος, διαπιστώνονται και αρκετές τροποποιήσεις στα δικαιολογητικά της 

πολιτογράφησης (π.χ. η µείωση του παραβόλου στα 700€ και για τους 

αναγνωρισµένους πρόσφυγες στα 100€), στη διαδικασία της πολιτογράφησης, στην 

καθιέρωση υποχρέωσης αιτιολογίας της απόφασης επί αίτησης πολιτογράφησης, 

στην ορκωµοσία του πολιτογραφηθέντος αλλοδαπού µετά την ενηλικίωσή του, στη 

σύσταση Επιτροπής Πολιτογράφησης σε κάθε Περιφέρεια της Χώρας, στη 

συγκρότηση και τις αρµοδιότητες του Συµβουλίου Ιθαγένειας και στην καθιέρωση 
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προθεσµιών για όλα τα στάδια έως την έκδοση της απόφασης επί της αίτησης 

πολιτογράφησης. 

 

4.4. Ευρωπαϊκή µεταναστευτική πολιτική 

 

∆εδοµένου ότι όλα τα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης επηρεάζονται από τη 

«ροή» της παγκόσµιας µετανάστευσης, αποφασίστηκε η ανάπτυξη µιας κοινής 

µεταναστευτικής πολιτικής σε επίπεδο Ε.Ε.. Στον παρελθόν έχουν υποβληθεί από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή  προτάσεις καθιέρωσης µιας τέτοιας µεταναστευτικής πολιτικής, οι 

περισσότερες από τις οποίες έχουν ενσωµατωθεί στην ευρωπαϊκή νοµοθεσία. Ο 

βασικότερος στόχος είναι η καλύτερη διαχείριση των ροών µετανάστευσης, µέσω µιας 

συντονισµένης προσέγγισης, σύµφωνα µε την οποία λαµβάνεται υπόψη η οικονοµική και 

δηµογραφική κατάσταση της Ευρώπης.  

Παρ’ όλες τις περιοριστικές µεταναστευτικές πολιτικές, που άρχιζαν να 

εφαρµόζονται ακόµη από τη δεκαετία του 1970 από τα περισσότερα κράτη-µέλη της Ε.Ε., 

ο αριθµός παράνοµων και νόµιµων µεταναστών που συνέχιζαν να εισέρχονται στην 

Ευρώπη µαζί µε τους πολιτικούς πρόσφυγες, οι οποίοι αναζητούσαν πολιτικό άσυλο,  ήταν  

ιδιαίτερα µεγάλος. Τα δίκτυα δουλεµπορίας (trafficking) και λαθρεµπορίου, 

εκµεταλλευόµενα την ανάγκη των ανθρώπων που αναζητούν µια καλύτερη ζωή, 

κατάφεραν να εξαπλωθούν σε όλη την Ευρώπη. Εποµένως, δεδοµένης αυτής της 

κατάστασης, θα πρέπει να γίνουν εκτεταµένες και συστηµατικές κινητοποιήσεις, έτσι ώστε 

να καταπολεµηθεί η παράνοµη µετανάστευση και ιδιαίτερα το δουλεµπόριο και το 

παράνοµο εµπόριο. Ωστόσο, θα πρέπει να αναγνωριστεί ότι η εισροή µεταναστών στην 

Ε.Ε. κρίνεται απαραίτητη, προκειµένου να καλυφθούν διάφορες οικονοµικές και 

δηµογραφικές ανάγκες σε αρκετές ευρωπαϊκές περιοχές.  

Οι ηγέτες της Ε.Ε., έχοντας συνειδητοποιήσει ότι ήταν απαραίτητη µια νέα 

προσέγγιση για τη διαχείριση της µετανάστευσης, καθόρισαν στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 

του Τάµπερε (Φινλανδία) τον Οκτώβριο του 1999, τα στοιχεία για τη δηµιουργία µιας 

κοινής µεταναστευτικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η προσέγγιση που 

συµφωνήθηκε στο Τάµπερε το 1999 εγκρίθηκε τελικά το 2004 µε την υιοθέτηση του 

«Προγράµµατος της Χάγης», σύµφωνα µε το οποίο τίθενται οι στόχοι για την ενίσχυση της 

ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης στην Ε.Ε. για τη χρονική περίοδο 2005-

2010. Παρακάτω καλύπτονται τα πιο πρόσφατα σηµεία και εξελίξεις της ευρωπαϊκής 

µεταναστευτικής πολιτικής.  
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4.4.1. Οικονοµική µετανάστευση 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατύπωσε τον Ιούλιο του 2001 πρόταση Οδηγίας που 

αφορούσε τις προϋποθέσεις εισδοχής και διαµονής των εργαζοµένων από τρίτες χώρες. 

Ωστόσο, λόγω των αντικρουόµενων απόψεων των κρατών µελών πάνω στο εν λόγω θέµα, 

οι διαπραγµατεύσεις δεν οδήγησαν στην θέσπιση της νοµοθεσίας. Η Επιτροπή 

επανεξέτασε το 2005 τη συζήτηση για την ανάγκη θέσπισης κοινών κανόνων για την 

εισδοχή οικονοµικών µεταναστών µε µια «Πράσινη Βίβλο - Green Paper»15 για µια 

ευρωπαϊκή προσέγγιση διαχείρισης της οικονοµικής µετανάστευσης (COM (2004) 811)16. 

Το ∆εκέµβριο του 2005 οι διαβουλεύσεις αυτές οδήγησαν στην υιοθέτηση ενός «Σχεδίου 

Πολιτικής για τη Νόµιµη Μετανάστευση" - ‘Policy Plan on Legal Migration’ (COM (2005) 

669)17, το οποίο απαριθµεί τις ενέργειες και τις νοµοθετικές πρωτοβουλίες που προτίθεται 

να λάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειµένου να ακολουθήσει µία σταθερή ανάπτυξη της 

ευρωπαϊκής πολιτικής για τη νόµιµη µετανάστευση. 

 
4.4.2. Ένταξη 

 
Το Σεπτέµβριο του 2007, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την τρίτη ετήσια 

έκθεση για τη µετανάστευση και την ένταξη Third Annual Report on Migration and 

Integration (COM (2007) 512)18,  συνεχίζοντας τη διαδικασία παρακολούθησης των 

εξελίξεων της πολιτικής για την εισδοχή και την ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Η έκθεση παρέχει πληροφορίες σχετικά µε τη θέσπιση του 

ευρωπαϊκού πλαισίου για την ένταξη έως τον Ιούνιο του 2007 και περιλαµβάνει 

συγκεκριµένες πληροφορίες σχετικά µε τις διάφορες διαστάσεις της ενταξιακής 

διαδικασίας στα κράτη µέλη για το ηµερολογιακό έτος 2005 και το πρώτο εξάµηνο του 

2006. 

 

 

                                                 

15 A green paper released by the European Commission is a discussion document intended to stimulate 
debate and launch a process of consultation, at European level, on a particular topic. A green paper usually 
presents a range of ideas and is meant to invite interested individuals or organizations to contribute views and 
information. It may be followed by a white paper, an official set of proposals that is used as a vehicle for their 
development into law. 

16 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52004DC0811:EN:NOT 
17 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005DC0669:EN:NOT 
18 http://ec.europa.eu/home-affairs/policies/immigration/docs/com_2007_512_en.pdf 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52004DC0811:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005DC0669:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005DC0669:EN:NOT
http://ec.europa.eu/home-affairs/policies/immigration/docs/com_2007_512_en.pdf
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4.4.3. Παράνοµη µετανάστευση και επιστροφή 

 
Στις 16 ∆εκεµβρίου του 2008, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο της Ε.Ε. 

εξέδωσε την Οδηγία 2008/115/EC19 που αφορούσε στους κοινούς κανόνες και διαδικασίες 

που θα πρέπει να ισχύουν στα κράτη µέλη, σχετικά µε την επιστροφή των παρανόµως 

διαµενόντων υπηκόων τρίτων χωρών, όπως δηµοσιεύθηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα (L 

348 στις 24.12. 2008). Ως προθεσµία µεταφοράς για τα κράτη-µέλη ορίστηκε η 

24.10.2010.  

Τον Ιούλιο του 2006 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε µια Ανακοίνωση 

(Communication) σχετικά µε τις προτεραιότητες πολιτικής για την καταπολέµηση της 

παράνοµης µετανάστευσης από υπηκόους τρίτων χωρών (COM (2006) 402)20, η οποία 

βασίζεται στις κατευθυντήριες αρχές και τα επιτεύγµατα της Ε.Ε., ενώ αναπτύσσει νέες 

προτεραιότητες. Η Ανακοίνωση ακολουθεί µια σφαιρική προσέγγιση, επιτυγχάνοντας µια 

ισορροπία ανάµεσα στην ασφάλεια και τα θεµελιώδη δικαιώµατα του ατόµου, και 

λαµβάνοντας µέτρα σε όλα τα στάδια της διαδικασίας παράνοµης µετανάστευσης. 

Προκειµένου να εφαρµοστεί πλήρως το Πρόγραµµα ∆ράσης Επιστροφής που 

συµφωνήθηκε το 2002, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε τον Σεπτέµβριο του 2005 µια 

πρόταση Οδηγίας σχετικά µε τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες που θα πρέπει να 

ισχύουν στα κράτη µέλη για την επιστροφή των παρανόµως διαµενόντων υπηκόων τρίτων 

χωρών. Ο στόχος της εν λόγω πρότασης είναι να παράσχει σαφείς, διαφανείς και δίκαιους 

κοινούς κανόνες σχετικά µε την επιστροφή, την αποµάκρυνση, τη χρήση αναγκαστικών 

µέτρων, την προσωρινή κράτηση και την επανείσοδο, λαµβάνοντας παράλληλα υπόψη το 

σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των θεµελιωδών ελευθεριών του ατόµου.  

 
4.4.4. Μετανάστευση και Ανάπτυξη 

 

 Τον Σεπτέµβριο του 2005 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε την Ανακοίνωση 

"Μετανάστευση και Ανάπτυξη: ορισµένες συγκεκριµένες κατευθύνσεις» (COM (2005) 

390)21. Η συγκεκριµένη Ανακοίνωση αποτελεί την απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

στις προσκλήσεις που έγιναν από το Συµβούλιο τον Μάρτιο του 2003 και το Ευρωπαϊκό 

Συµβούλιο τον Νοέµβριο του 2004, να υποβάλει συγκεκριµένες οδηγίες προκειµένου να 
                                                 
19 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:348:0098:0107:EN:PDF 
20 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006DC0402:EN:NOT 
21 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005DC0390:EN:NOT 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:348:0098:0107:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006DC0402:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005DC0390:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005DC0390:EN:NOT
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βελτιωθεί ο αντίκτυπος της µετανάστευσης στην ανάπτυξη των χωρών προέλευσης. 

Αποτελεί, εποµένως, συνεισφορά της ευρωπαϊκής µεταναστευτικής πολιτικής στους 

στόχους της αναπτυξιακής πολιτικής. Στην Ανακοίνωση τονίζονται τα µέτρα και οι 

πρωτοβουλίες, το οποία είναι πιθανό να οδηγήσουν σε συγκεκριµένα βήµατα προόδου. 

 Η Ανακοίνωση προσδιορίζει µια σειρά συγκεκριµένων κατευθύνσεων στους 

ακόλουθους τοµείς: Εµβάσµατα, ∆ιευκόλυνση της συµµετοχής των πρόθυµων µελών της 

διασποράς στην ανάπτυξη των χωρών προέλευσης, ∆ιευκόλυνση της «brain circulation»22 

και περιορισµός των επιπτώσεων του «brain drain»23. Παρουσιάζεται µια γενική εικόνα 

των επιτευγµάτων και τα κεκτηµένα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σχετικά µε  µεταναστευτικές 

πολιτικές. 

 

4.4.5. Ατζέντα Τάµπερε 

 

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συµφώνησε, τον Οκτώβριο του 1999 στο Τάµπερε 

(Φινλανδία), τα στοιχεία που απαιτούνται για την θέσπιση µιας ευρωπαϊκής 

µεταναστευτικής πολιτικής. Συγκεκριµένα συµφωνήθηκε ότι: 

ü Θα πρέπει να βασίζεται σε µια ολοκληρωµένη προσέγγιση για τη διαχείριση των 

µεταναστευτικών ροών, έτσι ώστε να βρεθεί µια ισορροπία µεταξύ και εισδοχής 

οικονοµικών και κοινωνικών µεταναστών. 

ü Θα πρέπει να συµπεριλαµβάνει δίκαιη µεταχείριση των υπηκόων τρίτων χωρών 

στοχεύοντας όσο το δυνατόν περισσότερο στο να τους δώσει συγκρίσιµα 

δικαιώµατα και υποχρεώσεις µε αυτά των υπηκόων του κράτους-µέλους στο οποίο 

ζουν. 

ü Ένα βασικό στοιχείο στις στρατηγικές διαχείρισης των παράνοµων µεταναστών θα 

πρέπει να είναι η ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων µε τις χώρες προέλευσης τους, 

συµπεριλαµβανοµένων των πολιτικών κοινής ανάπτυξης. 

Ως το πρώτο βήµα για τη δηµιουργία µιας κοινής ευρωπαϊκής µεταναστευτικής 

πολιτικής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το Νοέµβριο του 2000 µια Ανακοίνωση24 

προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προκειµένου να εγείρει  µια συζήτηση 

µε τα άλλα θεσµικά όργανα της Ε.Ε., τα κράτη-µέλη και την κοινωνία των πολιτών. 

                                                 
22 brain circulation: οι επιστήµονες και η γνώση να κυκλοφορούν ελεύθερα στην Ε.Ε. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Brain_Circulation 
23 brain-drain: αποδηµία εξειδικευµένου δυναµικού, διαρροή επιστηµονικού δυναµικού  
http://en.wikipedia.org/wiki/Brain_drain 
24 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52001DC0387:EN:NOT 

http://www.translatum.gr/forum/index.php?PHPSESSID=68144198acc516b0b20ad1f872e54336&topic=7750.msg1420#msg1420
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Σύµφωνα µε την ανακοίνωση προτείνεται µια κοινή προσέγγιση για τη διαχείριση της 

µετανάστευσης, η οποία θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη τα εξής: 

ü Την οικονοµική και δηµογραφική ανάπτυξη της Ε.Ε. 

ü Την ικανότητα υποδοχής µεταναστών κάθε κράτους µέλους σε σχέση µε 

ιστορικούς και πολιτιστικούς δεσµούς µε τις χώρες προέλευσης των µεταναστών, 

που µπορεί να υπάρχουν   

ü Την κατάσταση που επικρατεί στις χώρες προέλευσης και τις επιπτώσεις της 

µεταναστευτικής πολιτικής σε αυτές (brain drain). 

ü Την ανάγκη για την ανάπτυξη ειδικών πολιτικών ένταξης, που θα βασίζονται στην 

ισότιµη µεταχείριση των υπηκόων τρίτων χωρών που διαµένουν νόµιµα στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, την πρόληψη του κοινωνικού αποκλεισµού, του ρατσισµού, 

της ξενοφοβίας και του σεβασµού της διαφορετικότητας των ανθρώπων. 

Η παραπάνω Ανακοίνωση ακολουθήθηκε τον Ιούλιο του 2001 από µια ακόµα 

Ανακοίνωση25, η οποία πρότεινε την υιοθέτηση µιας ανοικτής µεθόδου συντονισµού της 

Κοινοτικής µεταναστευτικής πολιτικής, µε σκοπό να ενθαρρυνθεί η ανταλλαγή 

πληροφοριών για την υλοποίηση της κοινής αυτής πολιτικής ανάµεσα στα κράτη-µέλη. Η 

διαδικασία περιλαµβάνει την επίτευξη συµφωνίας για ένα πλήθος ευρωπαϊκών στόχων - 

κατευθυντήριων γραµµών, τους οποίους τα κράτη-µέλη έπρεπε να ενσωµατώσουν στα 

εθνικά σχέδια δράσης τους, τα οποία θα αναθεωρούνται σε τακτική βάση. 

4.4.6. Κυριότερα επιτεύγµατα περιόδου 1999-2004  

 
Τα κυριότερα επιτεύγµατα κατά τη διάρκεια της περιόδου υλοποίησης του 

Προγράµµατος του Τάµπερε (1999-2004) είναι τα παρακάτω: 

Νόµιµη Μετανάστευση 

ü Οικογενειακή επανένωση: Η Οδηγία Council Directive 2003/86/EC26 του 

Συµβουλίου (22 Σεπτεµβρίου 2003), σχετικά µε το δικαίωµα οικογενειακής 

                                                 
25 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52001DC0387:EN:NOT 
26 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0086:EN:NOT 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0086:EN:NOT
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επανένωσης, τέθηκε σε ισχύ στις 3 Οκτωβρίου 2003. Τα κράτη-µέλη όφειλαν να 

προσαρµόσουν τη νοµοθεσία τους στην παρούσα οδηγία ως τις 3 Οκτωβρίου 2005. 

ü Καθεστώς των επί µακρόν διαµενόντων στην Ε.Ε.: Η οδηγία του Συµβουλίου 

Council Directive 2003/109/EC27 της 25ης Νοεµβρίου 2003, σχετικά µε το 

καθεστώς των επί µακρόν διαµενόντων  υπηκόων τρίτων χωρών που έχουν 

διαµείνει νόµιµα επί πέντε έτη στο έδαφος ενός κράτους µέλους της Ε.Ε., τέθηκε σε 

ισχύ στις 23 Ιανουαρίου 2004. Τα κράτη-µέλη όφειλαν να προσαρµόσουν τη 

νοµοθεσία τους στην παρούσα οδηγία ως τις 23 Ιανουαρίου 2006 το αργότερο. 

ü Καθεστώς επί µακρός διαµενόντων: Η οδηγία 2003/109/ΕΚ του Συµβουλίου της 

Ε.Ε., της 25ης Νοεµβρίου 2003, σχετικά µε το καθεστώς επί µακρός διαµενόντων  

κατοίκων  για τους υπηκόους τρίτων χωρών που έχουν διαµείνει νόµιµα επί πέντε 

έτη στο έδαφος ενός κράτους µέλους, τέθηκε σε ισχύ στις 23 Ιανουαρίου 2004. Η 

νοµοθεσία των κρατών µελών όφειλε να συµµορφωθεί µε την παρούσα οδηγία το 

αργότερο ως τις 23 Ιανουαρίου 2006. 

ü Μαθητές: Μια οδηγία σχετικά µε τις προϋποθέσεις εισόδου υπηκόων τρίτων 

χωρών µε σκοπό τις σπουδές, ανταλλαγές µαθητών, την άµισθη πρακτική άσκηση ή 

την εθελοντική εργασία, εγκρίθηκε από το Συµβούλιο στις 13 ∆εκεµβρίου 2004 

(οδηγία 2004/114)28. Η οδηγία τέθηκε σε ισχύ στις 12 Ιανουαρίου 2005. Η 

νοµοθεσία των κρατών µελών έπρεπε να συµµορφωθεί µε την οδηγία έως 12 

Ιανουαρίου 2007. 

ü Ερευνητές: Μια οδηγία σχετικά µε τη διευκόλυνση της εισόδου ερευνητών στην 

Ε.Ε., εγκρίθηκε από το Συµβούλιο στις 12 Οκτωβρίου 2005 (οδηγία 2005/71)29. Οι 

διατάξεις της θα έπρεπε να εφαρµοστούν από τα κράτη µέλη µέχρι τις 12 

Οκτωβρίου 2007. 

Ένταξη - Ενσωµάτωση και απασχόληση: 

 Τον Ιούνιο του 2003, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε ένα έγγραφο µεταναστευτικής 

πολιτικής για την ένταξη και την απασχόληση, στο οποίο καλούσε τα κράτη-µέλη της Ε.Ε. 

                                                 
27 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0109:EN:NOT 
28 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0114:EN:NOT 
29 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32005L0071:EN:NOT 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0109:EN:NOT
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να εντείνουν τις προσπάθειές τους σχετικά µε την ένταξη των µεταναστών (COM (2003) 

336)30. 

Επίσης, έχει συσταθεί ένα δίκτυο εθνικών σηµείων επαφής για την ένταξη, το οποίο 

συνεδριάζει τακτικά για την ανταλλαγή απόψεων και συζήτηση των βέλτιστων πρακτικών. 

Το δίκτυο παρείχε αξιόλογο υλικό για τη σύνταξη του Εγχειριδίου για την ένταξη, το οποίο 

δηµοσιεύθηκε το Νοέµβριο του 2004. 

Τον Σεπτέµβριο του 2005, η Επιτροπή εξέδωσε την ανακοίνωση «Κοινό Πρόγραµµα 

για την Ένταξη - Πλαίσιο για την ενσωµάτωση των υπηκόων τρίτων χωρών στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση» (COM (2005) 389)31. Η παρούσα ανακοίνωση διατυπώνει νέες 

υποδείξεις για δράση, τόσο σε επίπεδο Ε.Ε., όσο και σε εθνικό επίπεδο. Τα κράτη µέλη 

ενθαρρύνονται να ενισχύσουν τις προσπάθειές τους µε την προοπτική της ανάπτυξης 

ολοκληρωµένων εθνικών στρατηγικών ενσωµάτωσης, ενώ προτείνονται νέοι τρόποι για να 

εξασφαλισθεί η συνοχή µεταξύ των δράσεων που αναλαµβάνονται σε επίπεδο Ε.Ε. και σε 

εθνικό επίπεδο.  

Τον Ιούνιο του 2006 η Επιτροπή παρουσίασε τη δεύτερη ετήσια έκθεση για τη 

µετανάστευση και την ένταξη (SEC (2006) 892)32, η οποία παρέχει µια επισκόπηση των 

µεταναστευτικών τάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αναλύοντας τις αλλαγές και 

περιγράφοντας τις ενέργειες που αφορούν στην είσοδο και την ένταξη των µεταναστών σε 

εθνικό και  επίπεδο Ε.Ε., κατά το ηµερολογιακό έτος 2004. 

Τον Μάιο του 2007, πραγµατοποιείται η δεύτερη έκδοση του «Εγχειριδίου για την 

ένταξη, για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τους ειδικούς επαγγελµατίες» 

(Handbook on Integration for policy-makers and practitioners)33. Εκδόθηκε ως οδηγός για 

την ανταλλαγή πληροφοριών και ορθών πρακτικών, ενώ εστιάζει στην ενσωµάτωση της 

διάστασης της ένταξης των µεταναστών, τη στέγαση σε ένα αστικό περιβάλλον, την 

οικονοµική.  

 Τέλος, τον Ιούνιο του 2007, εγκρίθηκαν, σε συνέχεια της άτυπης συνόδου των 

αρµόδιων Υπουργών για την ένταξη που πραγµατοποιήθηκε το Μάιο του 2007 στο 

Πότσνταµ, «τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου σχετικά µε την ενίσχυση των πολιτικών 

ένταξης στην Ε.Ε. µέσω της προώθησης της ενότητας µέσα στην ποικιλοµορφία» (Council 

conclusions on the strengthening of integration policies in the EU by promoting unity in 

                                                 
30 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52003DC0336:EN:NOT 
31 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005DC0389:EN:NOT 
32 http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/06/st11/st11526.en06.pdf 
33 http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/immigration/docs/2007/handbook_2007_en.pdf 

http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/immigration/docs/2007/handbook_2007_en.pdf
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/jha/94682.pdf#page=23
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/jha/94682.pdf#page=23
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diversity)34. Το γεγονός αυτό θα  αποτελέσει ένα νέο βήµα για την προώθηση του 

προγράµµατος ένταξης στην Ε.Ε. 

 

Παράνοµη Μετανάστευση 

ü Σχέδιο δράσης για την παράνοµη µετανάστευση 

Στις 28 Φεβρουαρίου 2002 το Συµβούλιο των Υπουργών της Ε.Ε. υιοθέτησε ένα 

ολοκληρωµένο σχέδιο δράσης για την καταπολέµηση της παράνοµης µετανάστευσης και 

του δουλεµπορίου στην Ε.Ε..  

ü Επιστροφή 

Στις 28 Νοεµβρίου 2002, το Συµβούλιο ενέκρινε ένα πρόγραµµα δράσης σχετικά µε την  

επιστροφή των µεταναστών, το οποίο πρότεινε την ανάπτυξη µια σειράς βραχυπρόθεσµων 

και µακροπρόθεσµων µέτρων στον τοµέα της επιστροφής των παρανόµως διαµενόντων. 

ü Σχέσεις µε τις τρίτες χώρες  

Οι συµφωνίες επανεισόδου που έχουν συναφθεί µε ορισµένες χώρες (Χονγκ Κονγκ, 

Μακάο, Σρι Λάνκα, Αλβανία) και διαπραγµατεύσεις µε ορισµένες άλλες βρίσκονται σε 

εξέλιξη. 

ü Βοήθεια στις τρίτες χώρες 

Παροχή βοήθειας σε τρίτες χώρες: Στις 10 Μαρτίου 2004 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 

το Συµβούλιο εξέδωσαν κανονισµό για τη θέσπιση προγράµµατος χρηµατοδοτικής και 

τεχνικής βοήθειας προς τρίτες χώρες στον τοµέα της µετανάστευσης και του ασύλου 35. Ο 

κανονισµός προέβλεπε ένα πρόγραµµα διάρκειας από 5 ετών (2004 – 2008), µε συνολική 

δαπάνη 250 εκατ. ευρώ. 

 
 
4.5. Βασικά χαρακτηριστικά διαδικασίας διαµόρφωσης της ελληνικής 

µεταναστευτικής πολιτικής 

 

Η µετανάστευση ως τοµέας διαχείρισης και εφαρµογής της δηµόσιας πολιτικής έχει 

σχετικά ασταθή και αβέβαιο χαρακτήρα (Ά. Τριανταφυλλίδου, 2005). Οι πολιτικοί και 

                                                 
34 http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/jha/94682.pdf#page=23 
35 ΑΕΝΕΑS: www.aeneas-project.eu 

http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/jha/94682.pdf#page=23
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κοινωνικοί φορείς που ενδιαφέρονται και εµπλέκονται  στη διαµόρφωση πολιτικών 

µεταβάλλονται συχνά και γρήγορα. Επιπλέον, στοιχεία του φαινοµένου της 

µετανάστευσης, όπως είναι ο αριθµός µεταναστών, η προέλευση, η κατεύθυνση, οι 

στρατηγικές εισόδου στην αποδέκτρια χώρα και άλλα, εξελίσσονται ραγδαία, µε 

αποτέλεσµα οι αλλαγές στους στόχους της µεταναστευτικής πολιτικής  να ακολουθούν την 

ραγδαία εξέλιξη. 

Κατά τον σχεδιασµό της ελληνικής µεταναστευτικής πολιτικής, το κράτος δεν είναι 

δυνατόν να συνδιαλλαγεί µε τους αποδέκτες της πολιτικής αυτής – δηλαδή τους 

µετανάστες – για το λόγο ότι, ακόµα και αν είναι νόµιµοι, οι µετανάστες συνήθως 

στερούνται πολιτικών δικαιωµάτων. Με άλλα λόγια, δεν είναι εφικτό να αναπτυχθεί µε 

τους µετανάστες ένας ουσιαστικός διάλογος, παρά µόνο σε περιορισµένο επίπεδο, µέσω µη 

κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ), δηµόσιων φορέων, οµάδων επιρροής και µε τη 

βοήθεια γηγενών µεσολαβητών. Μερικοί από τους κυριότερους εµπλεκόµενους φορείς-

stakeholders που δραστηριοποιούνται σε αντικείµενα που σχετίζονται άµεσα ή έµµεσα µε 

τη µετανάστευση και την ελληνική µεταναστευτική πολιτική είναι το  Υπουργείο 

Εσωτερικών αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης - Γεν. ∆/νση 

Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης, το Ινστιτούτο Μεταναστευτικής 

Πολιτικής (ΙΜΕΠΟ), το Μεσογειακό Παρατηρητήριο Μετανάστευσης, το Εθνικό Κέντρο 

Κοινωνικών Ερευνών, ο Συνήγορος του Πολίτη, η Οικονοµική & Κοινωνική Επιτροπή της 

Ελλάδος (εφαρµογή Αρχής της Ίσης Μεταχείρισης ) και Περισσότερες από 500 ΜΚΟ, π.χ. 

Ελληνική Ένωση για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου36. 

 Έτσι τα σχετικά µέτρα δεν δοκιµάζονται µέσα από διαδικασίες συλλογικής 

διαπραγµάτευσης αλλά περνούν κατευθείαν στη φάση εφαρµογής τους, χωρίς να έχουν 

ελεγχθεί οι παράπλευρες ή ανεπιθύµητες επιπτώσεις τους (Ά. Τριανταφυλλίδου, 2005). Οι 

µετανάστες αδυνατούν, επίσης, να εκφράσουν τα αιτήµατα και τις προτεραιότητες τους 

προς την κοινωνία στην οποία ζουν και εργάζονται. 

∆εδοµένου του πολύπλευρου χαρακτήρα της µετανάστευσης – που αγγίζει θέµατα 

κοινωνικά, πολιτιστικά και οικονοµικά – οι πολιτικοί τείνουν να προτιµούν τις ολιστικές 

προτάσεις και λύσεις από την εµπλοκή τους σε λεπτοµερείς διαπραγµατεύσεις πάνω σε 

συγκεκριµένα ζητήµατα. Τέτοιες όµως ολιστικές προσεγγίσεις παραβλέπουν τις 

πολυσύνθετες πραγµατικότητες που κρύβονται πίσω από τον όρο ‘παράνοµος’ ή ‘νόµιµος’ 

µετανάστης (Ά. Τριανταφυλλίδου, 2005) 

                                                 
36 Βλέπε Παράρτηµα Β’ για  ΜΚΟ και αναλυτική δραστηριότητά καθεµίας στην Ελλάδα σε θέµατα 
µετανάστευσης και µεταναστευτικής πολιτικής  
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Οι σχεδιαστές της πολιτικής διαθέτουν περιορισµένες γνώσεις και πληροφορίες για 

τον πληθυσµό που καλούνται να εξυπηρετήσουν (µετανάστες) και τις γενικότερες εθνικές 

και διεθνείς τάσεις των µεταναστευτικών κινήσεων (Ά. Τριανταφυλλίδου, 2005). Το 

αποτέλεσµα είναι ότι οι µεταναστευτικές πολιτικές συχνά υπερεκτιµούν ή υποτιµούν τα 

σχετικά φαινόµενα, εφαρµόζοντας τελικά ακατάλληλες ρυθµίσεις. 

Τέλος, θα πρέπει, προκειµένου να αντιµετωπιστούν αποτελεσµατικά τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά της ελληνικής µεταναστευτικής πολιτικής, να επιχειρηθεί µια προσέγγιση 

η οποία θα  έχει ως βάση τα εξής: 

ü Ενεργητικές πολιτικές για την απασχόληση µεταναστών εργαζοµένων στην 

ελληνική οικονοµία. 

ü Έµφαση στις διµερείς και εξωτερικές σχέσεις µε γειτονικές χώρες προέλευσης 

µεταναστών. 

ü Περιορισµός της εποχιακής µετανάστευσης. 

ü Αναδιοργάνωση των µέτρων ελέγχου της παράνοµης µετανάστευσης µε έµφαση 

στους εσωτερικούς ελέγχους. 

ü Σεβασµός των ανθρώπινων δικαιωµάτων όλων των πολιτών και κατοίκων και 

σταδιακή αλλά ταχύρρυθµη ένταξη των µεταναστών στο πολιτικό σύστηµα. 

 

4.6. Συµπεράσµατα για τη Μεταναστευτική Πολιτική και τη Μετανάστευση στην 

Ελλάδα 

 

Τα µεταναστευτικά ρεύµατα των τελευταίων ετών, σε αντίθεση µε αυτά των πρώτων 

µεταπολεµικών δεκαετιών, χαρακτηρίζονται από την διεύρυνση του φαινοµένου της 

οικογενειακής συνένωσης, τους νόµιµους και παράνοµους µετανάστες και το σηµαντικό 

αριθµό προσφύγων και ατόµων που ζητούν πολιτικό άσυλο.   

Οι παραπάνω νόµοι αποτελούν κατευθυντήρια γραµµή µιας ρυθµιστικής πολιτικής, η 

οποία, ωστόσο, δε συνοδεύεται από µέτρα που στοχεύουν στην οικονοµική, πολιτική, 

κοινωνική και πολιτισµική ένταξη των µεταναστών στην ελληνική κοινωνία. Είκοσι 

χρόνια µετά το πρώτο µεταναστευτικό κύµα προς την Ελλάδα, µια τέτοια διαπίστωση 

προκαλεί ερωτηµατικά, αφού οι νοµοθετικές αυτές ρυθµίσεις συναινούν στο γεγονός ότι   

η ανάλυση του µεταναστευτικού φαινόµενου στην Ελλάδα γίνεται βάσει µιας 

βραχυπρόθεσµης προσέγγισης και όχι µιας ολοκληρωµένης στρατηγικής για την 

αντιµετώπιση του µεταναστευτικού φαινοµένου. Αυτό έρχεται σε αντίθεση µε τη 

µακροχρόνια εµπειρία άλλων ευρωπαϊκών χωρών σε θέµατα µετανάστευσης. 
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Παρόλα αυτά η σταδιακή µετατροπή όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε 

χώρες υποδοχής µεταναστών καθιστά τη µεταναστευτική εισροή ως ένα κοινό 

χαρακτηριστικό των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το γεγονός αυτό σε 

συνδυασµό µε τον στόχο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και την προοπτική διεύρυνσης της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης συνδυάζεται όλο και πιο στενά µε την αναγκαιότητα χάραξης µιας 

ευρωπαϊκής µεταναστευτικής πολιτικής.  
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5. Χρήση συστηµάτων επιχειρηµάτων στην ηλεκτρονική διαβούλευση για τη 

διαµόρφωση πολιτικών 

 

5.1. Εισαγωγή 

 

Η έννοια της διευκόλυνσης της ηλεκτρονικής-online διαβούλευσης των πολιτών µε 

την κυβέρνηση συνεπάγεται την  ύπαρξη ενός τεχνικού υπόβαθρου, χάρη στο οποίο θα 

υποστηρίζεται η συµµετοχή του κάθε πολίτη, θα εξασφαλίζεται η πρόσβασή του σε 

τεκµηριωµένες πληροφορίες και θα του δίνεται η δυνατότητα να διατυπώνει τις απόψεις 

του µε βάση τις απόψεις άλλων πολιτών (Macintosh, 2007). Το βασικό σηµείο στην 

παραπάνω διατύπωση είναι το γεγονός ότι ο πολίτης  εκφράζει τις απόψεις παρέχοντας 

ταυτόχρονα την απαραίτητη επιχειρηµατολογία για να τις υποστηρίξει λογικά.  

Ωστόσο, οι δυνατότητες των ΤΠΕ σε σχέση µε την ενίσχυση της διαβούλευσης 

µεταξύ πολιτών και κυβέρνησης, δεν ήταν τόσο αποτελεσµατικές όσο θεωρήθηκαν αρχικά 

(Becker και Ohlin, 2006). Σύµφωνα µάλιστα µε τους Schlosberg, Zavestoski, και Shulman 

(2007) η δηµιουργία της τεχνολογικής υποδοµής για µια φόρµα υποβολής σχολίων 

πολιτών ή ένα φόρουµ συζητήσεων δεν συµβάλλει απαραίτητα στην ενίσχυση της 

διαβούλευσης. Εποµένως, είναι απαραίτητο να γίνει µια συντονισµένη και συστηµατική 

προσπάθεια προκειµένου να χρησιµοποιηθεί µε επιτυχία η διαθέσιµη τεχνολογία στην 

διαβούλευση κατά τη διαδικασία χάραξης πολιτικής 

Ένα τέτοιο συγκεκριµένο είδος τεχνολογίας που θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί 

είναι τα Συστήµατα Επιχειρηµάτων (Argumentation Systems). Εκτός από τον τοµέα της 

πολιτικής, τα συστήµατα αυτά έχουν χρησιµοποιηθεί επιτυχώς και στους τοµείς της 

Νοµικής και της Εκπαίδευσης (Buckingham Shum, Kirschner και Carr, 2003). Έχουν 

αναπτυχθεί προκειµένου να υποστηρίξουν καινοτόµους και αποτελεσµατικούς τρόπους 

διδασκαλίας της κριτικής σκέψης, να διευκολύνουν των «υπεράσπιση» απόψεων, και να 

παρουσιάσουν σύνθετες πληροφορίες µε ένα οργανωµένο και εύκολα προσβάσιµο τρόπο. 

Συγκεκριµένα στην περίπτωση της διαβούλευσης, λειτουργούν µε τέτοιο τρόπο, ώστε 

οι πολίτες να µπορέσουν να εκτιµήσουν πρακτικά προβλήµατα και στη συνέχεια να 

διατυπώσουν µια αιτιολογηµένη λύση, η οποία είναι απαραίτητη στη διαδικασία της 

διαβούλευσης. Αυτή η «διαβουλευτική» συνιστώσα, γενικά, δεν βρίσκει απήχηση στα 

σηµερινά προγράµµατα ηλεκτρονικής συµµετοχής, στα οποία χρησιµοποιούνται, συνήθως 

groupware συστήµατα, όπως φόρουµ συζητήσεων και online έρευνες (online surveys), 

όπου δεν παρέχεται τεχνική υποστήριξη για επιχειρηµατολογία. 
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Στόχος του παρόντος κεφαλαίου είναι να αποδειχθεί το παραπάνω µέσα από την  

αξιοποίηση των δυνατοτήτων ενός συγκεκριµένου είδους τεχνολογίας, των Συστηµάτων 

Επιχειρηµάτων (Argumentation Systems). Πριν, όµως αναλυθεί η εφαρµογή των 

Συστηµάτων Επιχειρηµάτων είναι χρήσιµο να περιγραφεί η έννοια της Ηλεκτρονικής 

∆ιαβούλευσης και τα χαρακτηριστικά της. 

 

5.2. Ηλεκτρονική διαβούλευση  και ΤΠΕ 

 

Η επικοινωνία µεταξύ της εκτελεστικής και νοµοθετικής εξουσίας από τη µία, και 

των πολιτών-ψηφοφόρων από την άλλη, αποτελούσε πάντα κύριο δοµικό στοιχείο για τη 

λειτουργία των δηµοκρατικών θεσµών και για τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η 

επικοινωνία, η συλλογή, η λήψη, η επεξεργασία και η διαβίβαση της πολιτικής 

πληροφορίας µε τη χρήση των νέων τεχνολογιών, επιτυγχάνεται πλέον µε πιο άµεσο 

τρόπο, αλλά και µε το λιγότερο δυνατό κόστος. 

Η έννοια της Ηλεκτρονικής ∆ιαβούλευσης (E-consultation, online-consultation) 

περιλαµβάνει την εµπλοκή του πολίτη στα κοινά µε τη χρήση νέων τεχνολογιών και 

βασικά του διαδικτύου, καθώς και άµεση και γρήγορη πρόσβαση στην πληροφόρηση. 

Περιλαµβάνει την παροχή πληροφοριών, από την κυβέρνηση ή και από άλλους πολιτικούς 

φορείς, προς τους πολίτες, είτε µετά από απαίτηση των ίδιων των πολιτών είτε µετά από 

πρωτοβουλία της πολιτικής αρχής. Έτσι, δηµιουργείται µία αµφίδροµη σχέση και 

επικοινωνία µεταξύ των πολιτών και των πολιτικών, γεγονός που αποτελεί τη βάση της 

δηµοκρατίας. 

 Ο πολίτης/χρήστης, µπορεί να εκφράζει τη γνώµη του, να σχολιάζει και να παίρνει 

µέρος σε δηµοσκοπήσεις, έρευνες, online ερωτηµατολόγια ή και να προτείνει ο ίδιος 

θέµατα προς συζήτηση (e-petitions). Έτσι,  µέσω της ηλεκτρονικής διαβούλευσης µπορεί 

να εξασφαλιστεί  µεγαλύτερη διαδραστικότητα και επικοινωνία µε το κοινό. Τέλος, η 

ηλεκτρονική διαβούλευση ενσωµατώνεται στη συµµετοχή του πολίτη στη διαµόρφωση 

πολιτικών και τη λήψη αποφάσεων. 
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5.3. Κανόνες Ηλεκτρονικής ∆ιαβούλευσης 

 

Όπως και σε κάθε άλλη ηλεκτρονική διαδικασία που περιλαµβάνει τη συµµετοχή του 

κοινού, η ηλεκτρονική διαβούλευση θα πρέπει να διέπεται από ορισµένους κανόνες37. Οι 

κανόνες αυτοί αφορούν τόσο στη δήλωση απορρήτου όσο και στους όρους χρήσης. 

Είναι σηµαντικό να εξασφαλιστεί ότι οι χρήστες θα κατανοήσουν πώς θα 

χρησιµοποιηθούν τα προσωπικά στοιχεία που θα εισάγουν, και ποιοι θα έχουν πρόσβαση 

σε αυτά. Οι απαντήσεις των πολιτών στη διαβούλευση ταυτίζονται µε τα άτοµα και 

αποτελούν ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα.  Γι’ αυτό, και θα πρέπει να ακολουθούνται 

κατευθυντήριες γραµµές προστασίας δεδοµένων. Παρόλα αυτά είναι χρήσιµο να 

ακολουθήσει µια διαδικασία εγγραφής του χρήστη. Η εγγραφή βοηθά στον προσδιορισµό 

του κάθε χρήστη, αλλά και του παρέχει τη δυνατότητα να ενηµερώνεται µελλοντικά για 

νέες παρόµοιες πρωτοβουλίες, ή να λαµβάνει feedback (Macintosh, 2004). Επίσης, κάποιες 

δηµογραφικές ερωτήσεις θα µπορούσαν να αποτελέσουν µέρος της διαδικασίας εγγραφής 

του χρήστη, για να υποστηρίξουν την ανάλυση και αξιολόγηση της διαβούλευσης.  

Εξίσου µεγάλης σηµασίας είναι και το να υπάρχει µια σαφής δήλωση του τι µπορεί, 

και δεν µπορεί να ειπωθεί στα πλαίσια σχολιασµού από τη µεριά του πολίτη. Από την άλλη 

πλευρά, οι συντονιστές της διαβούλευσης θα πρέπει να εξασφαλίζουν σαφείς, κατανοητούς 

και ορθά διατυπωµένους όρους χρήσης, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαροι στους πολίτες.  

 

5.4. Προσβασιµότητα και χρηστικότητα 

 

Λόγω της άνισης πρόσβασης στην τεχνολογία και των άνισων τεχνικών 

δυνατοτήτων των πολιτών  είναι απαραίτητο τα εφαρµόζονται συστήµατα ηλεκτρονικής 

διαβούλευσης που είναι απλά στη χρήση και λειτουργούν µε βάση το ∆ιαδίκτυο. 

Εποµένως, οι ηλεκτρονικές διαβουλεύσεις θα πρέπει να σχεδιάζονται µε τις λιγότερο 

δυνατόν τεχνολογικές απαιτήσεις. Για να επιτευχθεί αυτό, η πλειοψηφία των ηλεκτρονικών 

διαβουλεύσεων έχει σχεδιαστεί για να είναι κατά κύριο text based και µε ελάχιστα γραφικά 

(Macintosh, 2004).  

 

 

                                                 
37 Στο έγγραφο «In the Service of Democracy», η αγγλική κυβέρνηση παραθέτει τα πρότυπα  που πρέπει να 
διέπουν τη διεξαγωγή των ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων, όπως είναι, για  παράδειγµα, η τήρηση του απορρήτου 
των προσωπικών δεδοµένων. 
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5.5. ∆ιάρκεια και βιωσιµότητα 

 

Μια σηµαντική παράµετρος επιτυχίας των ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων είναι ο 

χρόνος, δηλαδή η χρονική διάρκεια που απαιτείται για να θεωρηθεί ότι ολοκληρώθηκε µια 

διαβούλευση. Σύµφωνα µε την αγγλική κυβέρνηση (UK Government Cabinet Office, 

2000)38 η διεξαγωγή µιας online διαβούλευσης, σε εθνικό επίπεδο,  θα πρέπει να διαρκεί 

τουλάχιστον δώδεκα εβδοµάδες, έτσι ώστε να διατίθεται επαρκής χρόνος στους πολίτες για 

να διατυπώσουν τα σχόλιά τους.  

 

5.6. Feedback 

  

Η συµβολή της ανατροφοδότησης-feedback από τους χρήστες µπορεί να βοηθήσει 

στην επιτυχία µιας ηλεκτρονικής διαβούλευσης, ενισχύοντας τη διαφάνεια της συνολικής 

διαδικασίας διαµόρφωσης πολιτικής κυβέρνηση (UK Government Cabinet Office, 2000). 

Έτσι λοιπόν, είναι σκόπιµο να υπάρχει κάποια ηλεκτρονική διεύθυνση για τους χρήστες, 

όπου θα δηµοσιεύεται η ανατροφοδότηση. 

 

5.7. Αξιολόγηση των  e-consultation activities 

 

Πρόσφατες έρευνες αποδεικνύουν τη σαφή έλλειψη ενός αποδεκτού πλαισίου για την 

αξιολόγηση και την αποτίµηση του αντίκτυπου των online-διαβουλεύσεων).  Μέσω της 

εµπειρικής έρευνας είναι δυνατόν να εντοπιστούν τα στοιχεία εκείνα που καθορίζουν το 

έχει και τι δεν έχει επιτευχθεί και κρίνουν την επιτυχία µιας ηλεκτρονικής διαβούλευσης 

(UK Government Cabinet Office, 2000). Έτσι, παράλληλα µε την προσπάθεια των 

κυβερνήσεων να ενισχύσουν µέσω των ΤΠΕ την συµµετοχή των πολιτών στη διαδικασία 

χάραξης πολιτικών, θα πρέπει να εκτιµηθεί το κατά πόσον η ηλεκτρονική διαβούλευση 

ανταποκρίνεται στους στόχους της κυβέρνησης και των πολιτών. Εκτός από την 

αξιολόγηση της διαδικασίας και τα αποτελέσµατα της online διαβούλευσης, οι φορείς 

χάραξης πολιτικής θα πρέπει, επίσης, να αξιολογήσουν και την τεχνική πλευρά του 

θέµατος. 

 

                                                 
38 UK Cabinet Office, Code of Practice on Written Consultation»,2000, διαθέσιµο στο: 

www.cabinetoffice.gov.uk/servicefirst/index/consultation.htm  

http://www.cabinetoffice.gov.uk/servicefirst/index/consultation.htm
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5.8. Ηλεκτρονική ∆ιαβούλευση και ΤΠΕ 

 

Όπως έχει αναφερθεί και νωρίτερα, οι τεχνικές της ηλεκτρονικής διαβούλευσης 

µπορούν να υποστηρίξουν την ανάπτυξη πολιτικής στα διάφορα στάδια του κύκλου 

διαµόρφωσης πολιτικής. Σε γενικές γραµµές, τα φόρουµ διαβούλευσης που βασίζονται στο 

∆ιαδίκτυο (internet based consultative forums) έχουν διαµορφωθεί µε τέτοιο τρόπου που 

να ανταποκρίνονται  σε καθένα από τα πέντε στάδια του κύκλου. Συγκεκριµένα στα στάδια 

∆ιαµόρφωση της πολιτικής ατζέντας - Agenda setting, Ανάλυση - Analysis και 

Παρακολούθηση της πολιτικής – Monitoring χρησιµοποιούνται τα Issue-based forums, ενώ 

στο στάδιο ∆ηµιουργία της πολιτικής - Creating the policy χρησιµοποιούνται τα Policy-

based forums (Macintosh, 2004). 

Το επίπεδο της ηλεκτρονικής συµµετοχής των πολιτών που χαρακτηρίζεται από την 

ηλεκτρονική διαβούλευση  βασίζεται, από τεχνολογικής άποψης, σε τεχνολογία 

«discussion forum» που διακρίνεται σε δύο τύπους (Macintosh, 2004): 

• Issue-based forums:  Οργανώνονται γύρω από ένα θέµα πολιτικής και τα 

ερωτήµατα/ζητήµατα που σχετίζονται µε το θέµα αυτό.  Για την καλύτερη 

ενηµέρωση του κοινού-στόχου ο διαδικτυακός χώρος που φιλοξενεί το φόρουµ 

παρέχει στους χρήστες τις βασικές θέσεις προς συζήτηση, συνδέσεις µε σελίδες 

σχετικού περιεχοµένου, και άλλες συναφείς µε το θέµα πληροφορίες. Στην 

περίπτωση των Issue-based φόρουµ µπορεί να κληθούν σηµαντικοί stakeholders, 

προκειµένου να καταθέσουν τις απόψεις τους πάνω στο θέµα που συζητείται.  

• Policy-based forums: Είναι φόρουµ που οργανώνονται γύρω από ένα 

ζήτηµα/θέµα που σχετίζεται άµεσα, για παράδειγµα, µε ένα νοµοσχέδιο. Εδώ, οι 

πολίτες που «πλήττονται» από τα θέµατα της συζήτησης καλούνται να καταθέσουν 

τις απαντήσεις τους. Οι συµµετέχοντες ενθαρρύνονται να υποβάλλουν 

εναλλακτικές ιδέες και προτάσεις, ωστόσο,  η µορφή µε την οποία είναι δοµηµένος 

ο διάλογος φανερώνει πως επιδιώκεται να αποσπαστεί το πόσο πολύ συµφωνούν οι 

συµµετέχοντες (ή όχι) µε τις προτάσεις-θέµατα, και γιατί.  

Σε αυτό το σηµείο θα µπορούσε να εξεταστεί η καινοτόµος χρήση των τεχνολογιών 

Ηλεκτρονικά Υποστηριζόµενων Επιχειρηµάτων - Computer Supported Collaborative 

Argumentation (CSCA) και  της Ηλεκτρονικά Υποστηριζόµενης Οπτικοποίησης 

Επιχειρηµάτων - Computer Supported Argument Visualization (CSVA), που παρέχουν τη 
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δυνατότητα γραφικής αναπαράστασης των διαδικτυακών συζητήσεων και οπτικοποίησης 

των επιχειρηµάτων  που προκύπτει από αυτές.  

 

5.9. Συστήµατα Οπτικοποίησης Επιχειρηµάτων 

 

Τα Συστήµατα Ηλεκτρονικά Υποστηριζόµενης Οπτικοποίησης Επιχειρηµάτων - 

Computer Supported Argument Visualization Systems39 είναι εφαρµογές λογισµικού που 

βοηθούν τους πολίτες να συµµετέχουν σε ποικίλες goal-directed40 συζητήσεις, στις οποίες 

ανταλλάσσονται επιχειρήµατα ανάµεσα στους συµµετέχοντες. Οι Bex, Prakken, Reed, και 

Walton (2003) διακρίνουν τα εργαλεία υποστήριξης επιχειρηµάτων σε δύο τύπους: 

1. Ο πρώτος τύπος αφορά σε αυτά που περιέχουν τη γνώση-πληροφορία για µια 

θεµατική ενότητα και λειτουργούν µε τη λογική «να προτείνουµε λύσεις για 

το πρόβληµα».  

2. Ο δεύτερος  περιλαµβάνει τα εργαλεία που χρησιµοποιούν  δοµή για το θέµα, 

συνήθως µε τη χρήση τεχνικών απεικόνισης, καθώς και µε την ενθάρρυνση 

της επικοινωνίας/αλληλεπίδρασης µεταξύ των χρηστών του συστήµατος. 

∆εδοµένου ότι ο στόχος της ηλεκτρονικής συµµετοχής είναι η ανάπτυξη διαλόγου 

µεταξύ κυβέρνησης και πολιτών για θέµατα διαµόρφωσης πολιτικής, νοµοσχεδίων, 

πολιτικού σχεδιασµού κ.α. , όπου οι πολίτες µπορούν όχι µόνο να διατυπώσουν προτάσεις, 

αλλά και να τις υποστηρίξουν µε επιχειρήµατα, οι δυνατότητες των συστηµάτων 

επιχειρηµάτων πρέπει να είναι άµεσα εµφανείς. 

Τα εν λόγω συστήµατα υποστηρίζουν και διευκολύνουν τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων, διασφαλίζοντας ότι είναι αποτελεσµατική, διαφανής, ανοικτή, δίκαιη και 

ορθολογική. Η οπτικοποίηση του διαλόγου εστιάζει  την προσοχή των χρηστών στα 

κυριότερα σηµεία του διαλόγου, παρέχοντάς τους, ταυτόχρονα, τη δυνατότητα να 

"βλέπουν" σε πιο σηµείο της συνολικής δοµής της συζήτησης βρίσκονται., δηµιουργώντας 

ουσιαστικά ένα «χάρτη επιχειρηµάτων» (Macintosh, 2009). 

 

 

 

 

                                                 
39 Στο εξής Συστήµατα Οπτικοποίησης Επιχειρηµάτων 
40Goal-directed: κατευθυνόµενος από το στόχο. Πηγή: Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, 
http://aima.uom.gr/Glossary/AIMA_Glossary.doc 

http://aima.uom.gr/Glossary/AIMA_Glossary.doc
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5.9.1. Χάρτες Επιχειρηµάτων 

 

Ο χάρτης επιχειρηµάτων είναι µια παρουσίαση της συλλογιστικής των σχέσεων που 

υπάρχουν µεταξύ ισχυρισµών και επιχειρηµάτων, χρησιµοποιώντας εξ ολοκλήρου γραφικά 

ή άλλες µη λεκτικές τεχνικές (Kuhn, (1991). Οι χάρτες αυτοί χρησιµοποιούν εικονίδια και 

βέλη για να αναπαραστήσουν τη δοµή και τις συσχετίσεις ανάµεσα στις διαφορετικές 

απόψεις µιας ηλεκτρονικής συζήτησης, ελαχιστοποιώντας την ποσότητα κειµένου που 

πρέπει να διατυπωθεί.  

Μέσω της αναπαράστασης της συζήτησης στον ηλεκτρονικό χάρτη επιχειρηµάτων το 

θέµα αποσαφηνίζεται και παίρνει ξεκάθαρη δοµή. Έτσι, οι χάρτες επιχειρηµάτων  

αποτελούν ένα εύκολα προσβάσιµο από τους πολίτες µέσο, µε το οποίο οι τελευταίοι 

µπορούν να παρακολουθήσουν αλλά και να συµµετάσχουν σε δηµόσιες συζητήσεις που 

αφορούν σε θέµατα πολιτικής (Macintosh, 2007). 

 

5.9.2. Οπτικοποίηση Επιχειρηµάτων στην Ηλεκτρονική ∆ιαβούλευση 

 

Χάρη στους χάρτες Οπτικοποίησης Επιχειρηµάτων οι συµµετέχοντες σε µια 

ηλεκτρονική διαβούλευση µπορούν, στην κυριολεξία, να δουν «τι ακριβώς συµβαίνει», 

γεγονός που δεν είναι εφικτό στην περίπτωση του πεζού λόγου. Η χρησιµότητα των 

χαρτών οπτικοποίησης επιχειρηµάτων στη διαδικασία της ηλεκτρονικής συµµετοχής των 

πολιτών ενισχύεται από τα παρακάτω στοιχεία (Macintosh, 2005): 

1. Οι χάρτες επιχειρηµάτων εξασφαλίζουν για τους συµµετέχοντες ένα κοινό 

τρόπο κοινή κατανόησης των επιχειρηµάτων και της δοµή τους. Στις 

συµβατικές πρακτικές επιχειρηµατολογίας τα άτοµα πρέπει να διατηρούν 

στο µυαλό τους µια εικόνα του συνολικού επιχειρήµατος. ∆εδοµένου ότι 

αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο να γίνει, καθένας από τους συµµετέχοντες 

καταλήγει να µε µια κάπως διαφορετική ερµηνεία του επιχειρήµατος, 

γεγονός που συνεπάγεται σύγχυση και άσκοπη σπατάλη χρόνου.. 

2. Η δηµιουργία χάρτη επιχειρηµάτων δίνει την αίσθηση στους συµµετέχοντες 

ότι η γνώµη τους θα ακουστεί και θα καταχωρηθεί. Η παραµικρή τους 

συµβολή στο σύνολο του ηλεκτρονικού διαλόγου καταχωρείται σε ένα 

εικονικό «κουτάκι» και εµφανίζεται στο «δέντρο» του διαλόγου ως το τέλος 

της διαβούλευσης.  
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3. Η χρήση του χάρτη επιχειρηµάτων συντελεί στην αντικειµενική εξέταση 

των επιχειρηµάτων. Όλη η προσοχή των συµµετεχόντων επικεντρώνεται 

στο «δέντρο» επιχειρηµάτων, και όχι στην µεταξύ τους προσωπική 

αντιπαράθεση. Επίσης, οι συµµετέχοντες είναι  σε θέση να εκτιµήσουν τη 

δύναµη των επιχειρηµάτων, και να εντοπίσουν τα κενά και τις αδυναµίες τις 

συζήτησης. 

4. Τέλος, ο χάρτης επιχειρηµάτων αποτελεί ένα µόνιµο τµήµα της µνήµης του 

φορέα που υλοποιεί την ηλεκτρονική διαβούλευση. Μέσα σε ελάχιστο 

χρόνο οι συµµετέχοντες µπορούν να φτάσουν το υψηλότερο πιθανώς 

επίπεδο συνειδητοποίησης και κατανόησης των επιχειρηµάτων πάνω σε 

θέµατα µεγάλης σηµασίας. Και αυτό επειδή στο χάρτης επιχειρηµάτων η 

γνώση κωδικοποιείται και µπορεί εύκολα να ανακτηθεί για οποιονδήποτε 

ενδιαφερθεί µελλοντικά. 

 

5.9.3. Οπτικοποίηση Επιχειρηµάτων ως Μνήµη Πολιτικής 

 

Μια σειρά από χάρτες οπτικοποίησης επιχειρηµάτων που καλύπτουν την εξέλιξη µιας 

συγκεκριµένης πολιτικής µπορεί να ολοκληρώσει την αντίληψη του πολίτη για το τι 

ακριβώς συµβαίνει. Τέτοιοι χάρτες πρέπει να αντιπροσωπεύουν κοινοβουλευτικές 

συζητήσεις, συζητήσεις επιτροπών, θέσεις ειδικών του θέµατος, διαβουλεύσεις και άλλο 

υλικό που αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη πολιτικής (Macintosh, Gordon, και Renton, 

2009). 

Ο όρος «µνήµη» στην περιγραφή αυτών των χαρτών χρησιµοποιείται για να δείξει 

ότι η συµµετοχή των πολιτών στη διαδικασία διαµόρφωση πολιτικής µπορεί να επιτευχθεί 

δηµιουργώντας ένα ιστορικό, στο οποίο µπορούν να ανατρέξουν οι ενδιαφερόµενοι σε 

περίπτωση ανάγκης για έλεγχο της πληρότητας της πολιτικής. Η «µνήµη πολιτικής» 

µπορεί, επίσης, να χρησιµοποιηθεί και από πιο ειδικούς φορείς, όπως είναι ορισµένες 

ΜΚΟ, οι οποίες ενδεχοµένως να επιθυµούν να παρακολουθούν και να ελέγχουν την πορεία 

της πολιτικής παίρνει µέσα στη Βουλή. (Macintosh, Gordon, και Renton, 2009). 

Οι χάρτες συνδέονται µε λνκς µε τα έγγραφα πολιτικής στην οποία βασίζονται. Οι 

απεικονίσεις τους κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες, ανάλογα µε το ρόλο που 

διαδραµατίζουν στην υποστήριξη της ηλεκτρονικής συµµετοχής (Macintosh, Gordon, και 

Renton, 2009): 
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1. Χάρτες Επισκόπησης (Overview maps): ∆ίνουν στο χρήστη µια συνολική 

απεικόνιση της ηλεκτρονικής διαβούλευσης, παρουσιάζοντας τα κυριότερα 

στάδια ανάπτυξης του εκάστοτε νοµοσχεδίου. 

2. ∆ιαλογικοί χάρτες (Dialogue maps): παρουσιάζονται µε χρονολογική σειρά 

τα σχόλια των χρηστών, καταγράφοντας ποιος είναι ο χρήστης, από ποια 

εκλογική περιφέρεια,  και ποια είναι η άποψη που διατυπώνει, 

συµπεριλαµβανοµένων και των παρεµβάσεων που έχουν γίνει από άλλους 

χρήστες αλλά και την αντίδρασή του σε αυτές τις παρεµβάσεις.  

3. Χάρτες επιχειρηµάτων (Argument maps): Το περιεχόµενο της συζήτησης 

αναδιοργανώνεται, έτσι ώστε οι απόψεις που είναι σχετικές µε 

συγκεκριµένα θέµατα να οµαδοποιούνται και να παρουσιάζονται µαζί. 

Αυτές οι απόψεις παρουσιάζονται ως ένα δίκτυο κόµβων συνοδευόµενες 

από τα επιχειρήµατα που τις υποστηρίζουν ή τις απορρίπτουν.  

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα των 

διάφορων υποστηρικτικών εργαλείων που είναι διαθέσιµα για χρήση στη νοµοθετική 

διαδικασία και τη διαδικασία χάραξης πολιτικών εν γένει. Μελετώντας τον πίνακα 

διαπιστώνουµε ότι η µέθοδος οπτικοποίησης επιχειρηµάτων καλύπτει το σύνολο των 

απαιτήσεων ενός επιτυχηµένου νοµοθετικού υποστηρικτικού εργαλείου. Έτσι, το 

Debategraph αποτελεί ένα κατάλληλο εργαλείο οπτικοποίησης επιχειρηµάτων για  µελέτη 

περίπτωσης που έχει επιλεγεί.  
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Πίνακας 2: Επιλογή νοµοθετικού υποστηρικτικού εργαλείου 

 
Πηγή: Gatautis,. 2010 

 

5.10. Συµπεράσµατα 

 

Τα συστήµατα Οπτικοποίησης Επιχειρηµάτων είναι εφαρµογές λογισµικού που 

µπορούν να συµβάλλουν στην προσπάθεια των  πολιτών να συµµετέχουν σε ουσιαστικό 

διάλογο µε την Πολιτεία. Σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία, το Συστήµατα Οπτικοποίησης 

Επιχειρηµάτων διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στη διαδικασία της διαβούλευσης 

πολιτών-Πολιτείας, όπου οι πολίτες έχουν την ευκαιρία, όχι µόνο να διατυπώνουν 

προτάσεις, αλλά και να της στηρίξει µε επιχειρήµατα. Ωστόσο, η χρήση των συστηµάτων 

αυτών στις διαδικασίες της ηλεκτρονικής συµµετοχή των πολιτών θα πρέπει να γίνει 

αποδεδειγµένα σαφής, ώστε να διαπιστωθεί ότι αποτελούν σηµαντικό εργαλείο για την 

ενίσχυση της ηλεκτρονικής συµµετοχής των πολιτών στη διαδικασία διαµόρφωσης 

πολιτικών. 
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6. Μελέτη  περίπτωσης-πιλοτική χρήση εργαλείου οπτικοποίησης επιχειρηµάτων σε 

ηλεκτρονική διαβούλευση 

 

6.1. Εισαγωγή 

 

Αφού εντοπίστηκε και αναλύθηκε ο ρόλος της δηµόσιας ηλεκτρονικής συµµετοχής 

των πολιτών στη διαδικασία διαµόρφωσης πολιτικής, και συγκεκριµένα στον τοµέα της 

µετανάστευσης, στην ενότητα αυτή κρίθηκε σκόπιµο να περιγραφεί µια µελέτη 

περίπτωσης µε σκοπό να  δειχθεί ότι η χρήση των χαρτών-εργαλείων οπτικοποίησης 

επιχειρηµάτων θα µπορούσε να αξιοποιηθεί σε µια πραγµατική περίπτωση ηλεκτρονικής 

διαβούλευσης νοµοσχεδίου.  

Η µελέτη περίπτωσης αναλύεται εφαρµόζοντας µιας προτεινόµενη µεθοδολογία. Η 

µεθοδολογία αυτή εφαρµόζεται σε δηµόσια διαβούλευση µε θέµα τη µεταναστευτική 

πολιτική, µε τη χρήση της πλατφόρµας οπτικοποίησης επιχειρηµάτων Debategraph. Στόχος 

της µελέτης είναι να δειχθεί ότι πως µπορεί να αξιοποιηθεί ένα εργαλείο οπτικοποίησης 

επιχειρηµάτων και να χρησιµοποιηθεί συµπληρωµατικά µε τις υπάρχουσες τεχνολογίες 

ΤΠΕ που εφαρµόζονται στα πλαίσια της ηλεκτρονικής συµµετοχής των πολιτών στη 

σύγχρονη Ελλάδα, έτσι ώστε να υπάρχει ενεργή και ουσιαστική συµβολή των πολιτών στη 

διαδικασία διαµόρφωσης πολιτικών.  

 

6.2. Μελέτη Περίπτωσης – Case Study 

 

Αρχικά θα πρέπει να αναφερθεί ότι χρησιµοποιήθηκε η µεθοδολογία που ανέπτυξε η 

κυρία Αναστασία Μιγκοτζίδου, στα πλαίσια της διπλωµατικής της εργασίας στο ∆.Π.Μ.Σ. 

στα Πληροφοριακά Συστήµατα,  προκειµένου να αναλυθούν και να «οπτικοποιηθούν» τα 

σχόλια µιας ηλεκτρονικής δηµόσιας διαβούλευσης. Στην παρούσα µελέτη θεωρήθηκε 

σκόπιµο να χρησιµοποιήσουµε τη συγκεκριµένη προτεινόµενη µεθοδολογία έτσι ώστε να 

ικανοποιήσουµε τον στόχο που τέθηκε παραπάνω. Με άλλα λόγια η «οπτικοποίηση» της 

ηλεκτρονικής διαβούλευσης µέσω της δηµιουργίας χάρτη επιχειρηµάτων θα συµβάλλει 

στην αποσαφήνιση των θέσεων των πολιτών επί του επιλεγµένου νοµοσχεδίου.  

Ως περίπτωση µελέτης και εφαρµογής της µεθοδολογίας επιλέχθηκε η δηµόσια 

ηλεκτρονική διαβούλευση µε τίτλο «Πολιτική συµµετοχή οµογενών και αλλοδαπών 

υπηκόων τρίτων χωρών που διαµένουν νόµιµα και µακροχρόνια στην Ελλάδα», η οποία 
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αποτελεί Νοµοθετική πρωτοβουλία του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 

Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.  

Αρχικά γίνεται η επεξεργασία και ταξινόµηση των σχολίων της ηλεκτρονικής  

διαβούλευσης, βάσει προτεινόµενης µεθοδολογίας. Στη συνέχεια, οπτικοποιούνται τα 

σχόλια επιλεγµένων άρθρων του εν λόγω νοµοσχεδίου. Οι θέσεις και απόψεις που 

κατατίθενται στην πλατφόρµα ηλεκτρονικής διαβούλευσης OpenGov.gr, παρίστανται µε 

την χρήση του εργαλείου οπτικοποίησης επιχειρηµάτων «Debategraph» µε τη δηµιουργία 

ενός χάρτη επιχειρηµατολογίας.  

 

6.2.1. Πλατφόρµα OPENGOV 

Σήµερα στην Ελλάδα, έχει αναπτυχθεί µία ολιστική προσέγγιση ηλεκτρονικής 

δηµοκρατίας, η οποία καλύπτει το σύνολο των θεµάτων που προκύπτουν κατά την 

εφαρµογή της ηλεκτρονικής δηµοκρατίας στην πράξη, την «Ανοικτή ∆ιακυβέρνηση» ή 

«OpenGov». Μέσω αυτής της προσέγγισης επιτυγχάνεται η ενεργή συµµετοχή των 

πολιτών στα κοινά, στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και στη διαµόρφωση πολιτικών, µε 

ασφάλεια, αξιοπιστία και αποτελεσµατικότητα. Η «Ανοικτή ∆ιακυβέρνηση» σηµαίνει 

διαύγεια και διαβούλευση - το «άνοιγµα» του κράτους προς τον πολίτη (Λ. Γιάνναρου, 

2010). 

Ο δικτυακός τόπος της ανοικτής διακυβέρνησης είναι µια προσπάθεια διαλόγου και 

συµµετοχής των πολιτών σε πολιτικές διεργασίες µια προσπάθεια αξιοποίησης των 

δυνατοτήτων άµεσης ενηµέρωσης, διαλόγου και συναπόφασης που προσφέρουν οι 

τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας και, ιδιαίτερα, το διαδίκτυο (Μ. Ρήγου, 2010). 

Η λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρµας διαβουλεύσεων OpenGov.gr ξεκίνησε το 

Νοέµβριο του 2009. Το OpenGov ενσωµατώνει µία ποικιλία εργαλείων ηλεκτρονικής 

συµµετοχής. Τα εργαλεία αυτά µπορούν να χρησιµοποιηθούν από µόνα τους, είτε στο 

πλαίσιο ολοκληρωµένων διαδικασιών.  

 

6.2.1.1. ∆ιαβούλευση στο OpenGov 

 

Η πλατφόρµα της «Ανοικτής ∆ιακυβέρνησης» απαρτίζεται από ένα σύνολο  

υποσυστηµάτων. Στο παρόν πόνηµα, η µελέτη επικεντρώθηκε στο υποσύστηµα 

ηλεκτρονικής διαβούλευσης. Στο συγκεκριµένο υποσύστηµα το εκάστοτε υπουργείο 
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αναρτά σχέδια νόµων ή κείµενα νοµοθετικών πρωτοβουλιών µε θέσεις-τοποθετήσεις επί 

σηµαντικά ζητήµατα δηµόσιας πολιτικής προκειµένου οι πολίτες-ενδιαφερόµενοι φορείς 

να υποβάλουν τις δικές τους τοποθετήσεις µε τη µορφή σχολίων. Τα σχέδια νόµων ή 

κείµενα τίθενται σε ανοικτή συζήτηση στην πλατφόρµα πριν την ψήφισή τους από τη 

Βουλή των Ελλήνων. Αυτή η διαδικασία ονοµάζεται προ-νοµοθετική διαβούλευση.  

Η προ-νοµοθετική διαβούλευση (pre-legislative consultation) ουσιαστικά δίνει σάρκα 

και οστά  στην έννοια της συµµετοχικής δηµοκρατίας, καθώς µπορεί να αποτελέσει ένα 

εξαιρετικά αποτελεσµατικό µέσο για την έκφραση των θέσεων των πολιτών, οι οποίοι 

διαφορετικά δεν θα είχαν τη δυνατότητα πρόσβασης στη διαµόρφωση της δηµόσιας 

πολιτικής.  

 

6.2.1.2. Κύκλος ζωής  διαβούλευσης στο OpenGov 

Η δηµόσια ηλεκτρονική διαβούλευση όπως διεξάγεται µέσω του OpenGov διανύει 

έναν κύκλο ζωής που αποτελείται αναλυτικά από τα εξής στάδια: 

1. Η κυβερνητική µονάδα θα πρέπει να ορίσει τα στελέχη που θα είναι αρµόδια για την 

διεξαγωγή της διαβούλευσης . Η οµάδα αυτή καλό θα είναι να είναι µόνιµου χαρακτήρα, 

προκειµένου να χειρίζεται όλα τα αντίστοιχα θέµατα, να εκπαιδευτεί και να εδραιωθεί 

επικοινωνία µε την µονάδα καινοτοµίας του ΕΚ∆∆Α41. 

2. Η υπό διαβούλευση απόφαση/πράξη αποστέλλεται µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 

από το υπουργείο στην µονάδα καινοτοµίας του ΕΚ∆∆Α42 σε .doc ή .odt καθώς και σε .pdf 

αρχείο. Επιπλέον, εφόσον υπάρχει, αποστέλλεται στην µονάδα καινοτοµίας του ΕΚ∆∆Α 

και άλλη σχετική νοµοθεσία µε το Σ/Ν σε .pdf, το κάλεσµα του Υπουργού για τη 

συµµετοχή των πολιτών στη διαβούλευση, σχετικό πληροφοριακό υλικό που να εξηγεί µε 

απλά λόγια το σκοπό της ρύθµισης, καθώς επίσης και τις πιθανές θέσεις των κοινωνικών 

εταίρων που έχουν δηµόσια διατυπωθεί. 

3. Από την µονάδα καινοτοµίας του ΕΚ∆∆Α προσδιορίζεται η διεύθυνση στο διαδίκτυο 

όπου θα διεξαχθεί η διαβούλευση, η οποία είναι συνήθως της µορφής 

                                                 

41 Εθνικό Κέντρο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης,  http://www.ekdd.gr 
42 Στο OpenGov@OpenGov.gr  

mailto:OpenGov@OpenGov.gr


 67

www.OpenGov.gr/onoma_ypoyrgeioy πχ www.OpenGov.gr/ypes . Η διαβούλευση 

δηµοσιεύεται και στην ιστοσελίδα του Γραφείου του Πρωθυπουργού, www.OpenGov.gr 

4. Kαθορίζεται µε σαφήνεια, πριν την ανάρτηση, ο χρόνος έναρξης και ο χρόνος 

ολοκλήρωσης της ηλεκτρονικής διαβούλευσης (ηµεροµηνία και ώρα). Συνιστάται ο χρόνος 

διάρκειας της διαβούλευσης να είναι τουλάχιστον 10 εργάσιµες ηµέρες. Όσον αφορά στην 

ηµεροµηνία έναρξης,  τα υπουργεία µεριµνούν για την έγκαιρη συνεννόηση µε την µονάδα 

καινοτοµίας του ΕΚ∆∆Α και για τυχόν τεχνικούς ή άλλους περιορισµούς. 

5. Η ηλεκτρονική πλατφόρµα της διαβούλευσης προβλέπει την έγκριση των σχολίων πριν 

τη δηµοσίευσή τους. Τα σχόλια τα οποία περιέχουν υβριστικό περιεχόµενο, προσβλητικό, 

απόψεις παντελώς άσχετες µε τη διαβούλευση και αντίκεινται στους όρους χρήσεις και τις 

οδηγίες συµµετοχής, καλό θα είναι να µην εγκρίνονται προς δηµοσίευση. Η µονάδα 

καινοτοµίας του ΕΚ∆∆Α θα εκπαιδεύσει τους υπεύθυνους της διαχείρισης στο τεχνικό 

µέρος της έγκρισης ή απόρριψης των σχολίων. 

6. Το Υπουργείο ορίζει υπεύθυνο συνεργάτη επικοινωνίας για τη διαβούλευση, ο οποίος 

και θα έχει την ευθύνη της επικοινωνίας, της διαχείρισης και συντονισµού της διαδικασίας, 

από την πλευρά του Υπουργείου. Επίσης ορίζει τους υπεύθυνους διαχείρισης και 

δηµοσίευσης των σχολίων (moderators). 

7. Το Υπουργείο ορίζει υπεύθυνη οµάδα παρακολούθησης της διαβούλευσης η οποία 

οµαδοποιεί τα σχόλια εντοπίζοντας και καταγράφοντας τα κοινά θέµατα που 

αναδεικνύονται για κάθε άρθρο/θεµατική ενότητα της διαβούλευσης. Στο τέλος συντάσσει 

έκθεση επί της δηµόσιας διαβούλευσης η οποία ενδεικτικά περιέχει: 

• µια σύντοµη περίληψη κάθε κοινού θέµατος των σχολίων ανά άρθρο/θεµατική 

ενότητα 

• µια τουλάχιστον παραποµπή σε αυτούσιο απόσπασµα σχολίου για κάθε σύντοµη 

περίληψη κοινού θέµατος 

• παράρτηµα µε όλα τα σχόλια 

8. Από την πλευρά του υπουργείου συντάσσεται και διανέµεται έγκαιρα  δελτίο τύπου, στο 

οποίο δηλώνεται η έναρξη της ηλεκτρονικής διαβούλευσης και αναφέρεται ο δικτυακός 

τόπος, πχ www.OpenGov.gr/onoma_ypoyrgeioy. Αντίστοιχα, ενηµερώνεται ο 

http://www.opengov.gr/ypes
http://www.opengov.gr/
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Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.  Στο δελτίο τύπου υπάρχει η ενηµέρωση για την ηλεκτρονική 

διαβούλευση επί του σχεδίου απόφασης/πράξης, κάλεσµα του Υπουργού που να προτρέπει 

τους πολίτες να καταθέσουν τις απόψεις τους καθώς και αναγραφή µε σαφήνεια του 

χρόνου έναρξης και λήξης της διαβούλευσης. 

9. Η µονάδα καινοτοµίας του ΕΚ∆∆Α ενεργοποιεί τη διαβούλευση στην 

προγραµµατισµένη ηµέρα και ώρα και εφόσον δεν υπάρχει άλλη ειδοποίηση τερµατίζει 

τεχνικά τη διαβούλευση την προγραµµατισµένη ώρα και µέρα. Η µονάδα καινοτοµίας του 

ΕΚ∆∆Α διασφαλίζει τεχνικά την οµαλή διεξαγωγή της διαβούλευσης. 

10. Η οµάδα παρακολούθησης του Υπουργείου, πρέπει να επιβλέπει σε τακτά χρονικά 

διαστήµατα εντός κάθε ηµέρας τη διεξαγωγή της ηλεκτρονικής διαβούλευσης και να 

εγκρίνει τη δηµοσίευση των σχολίων. Με την ολοκλήρωση της διαβούλευσης, η οµάδα του 

υπουργείου,  θα έχει τη δυνατότητα να εξάγει σε υπολογιστικό φύλλο όλα τα σχόλια έτσι 

ώστε να συντάξει την έκθεση σύµφωνα (βλ. Βήµα 6). Στη συνέχεια, η πολιτική ηγεσία του 

Υπουργείου θα πρέπει να εξετάσει τα σχόλια και να τα λάβει υπόψη της  σε µια 

ενδεχόµενη τροποποίηση του σχεδίου απόφασης/πράξης, σύµφωνα µε αυτά. 

11. Σύµφωνα µε τον νέο κανονισµό της Βουλής43, “Τα νοµοσχέδια συνοδεύονται, επίσης, 

υποχρεωτικά, από έκθεση αξιολόγησης των συνεπειών της ρύθµισης και από έκθεση επί 

της δηµόσιας διαβούλευσης που έχει προηγηθεί της κατάθεσής τους”. Για να θεωρηθεί µια 

διαβούλευση ολοκληρωµένη και να µπορεί να εµφανιστεί ως τέτοια στο OpenGov.gr , το 

υπουργείο, αποστέλλει στην µονάδα καινοτοµίας του ΕΚ∆∆Α: 

• την τελική έκδοση  του σχεδίου απόφασης/πράξης 

• την έκθεση  της δηµόσιας διαβούλευσης η οποία µεταξύ άλλων περιλαµβάνει και 

τεκµηριωµένη  αναφορά για το ποιες θέσεις πολιτών ενσωµατώθηκαν στο τελικό 

σχέδιο απόφασης/πράξης καθώς επίσης και αναφορά για το ποιές θέσεις δεν 

ελήφθησαν υπόψη και για ποιους λόγους. 

Οι διαβουλεύσεις υλοποιούνται µε την τεχνική ευθύνη της µονάδας καινοτοµίας του 

ΕΚ∆∆Α.  Η µονάδα υποστηρίζει τις πλατφόρµες διαβούλευσης και υλοποιεί τις 

κατάλληλες ανά περίπτωση και είδος διαβούλευσης τεχνικές προσαρµογές. 

                                                 
43 Βλέπε: αρ 85, παρ 3. ∆ιαθέσιµο στο: http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/Kanonismos-tis-

Voulis/article-85/ 

http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/Kanonismos-tis-Voulis/article-85/
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 Κώδικας διεξαγωγής και καλών πρακτικών δηµόσιας διαβούλευσης 

Με ευθύνη της µονάδας καινοτοµίας του ΕΚ∆∆Α δηµιουργείται και τηρείται κώδικας 

διεξαγωγής δηµόσιας διαβούλευσης. Ο κώδικας διεξαγωγής έχει κυρίως τους εξής 

στόχους: 

• Να αναδείξει και να περιγράψει λεπτοµερώς µε συγκεκριµένα παραδείγµατα και 

οδηγίες τα διαφορετικά είδη, τους ρόλους, τις εφαρµοσµένες µεθοδολογίες και τις 

καλές πρακτικές διεξαγωγής δηµόσιας διαβούλευσης 

• Να προτείνει ενέργειες για τη συστηµατοποίηση της συµµετοχής των κοινωνικών 

εταίρων και δράσεις για την γενικότερη αύξηση της συµµετοχής και την 

ενδυνάµωση της συµµετοχής ευαίσθητων οµάδων πληθυσµού. 

6.2.1.3. Χαρακτηριστικά OpenGov 

 

Στην πλατφόρµα της «Ανοικτή ∆ιακυβέρνηση» εφαρµόζονται τεχνολογίες και 

εργαλεία ανοιχτού λογισµικού. Το OpenGov βασίζεται σε αρχιτεκτονική blog και είναι 

προσβάσιµη από όλους τους χρήστες του ∆ιαδικτύου. Ο κάθε πολίτης µπορεί να 

παρακολουθεί τις διαβουλεύσεις που αναρτώνται στο OpenGov αλλά και να συµµετέχει 

γράφοντας κάποιο σχόλιο και υποβάλλοντάς το. 

Έτσι, αξιοποιώντας την πιο πρόσφατη τεχνολογία, γίνεται µια προσπάθεια 

διασύνδεσης κυβέρνησης-πολιτών η οποία στοχεύει στην καθιέρωση της εν λόγω 

διαδικασίας ως τρόπου διακυβέρνησης και διαµόρφωσης πολιτικής. 

Η συµµετοχή του κοινού στις διαβουλεύσεις είναι υψηλή. Συγκεκριµένα, µέσα στον 

ενάµιση χρόνο λειτουργίας τους, οι δικτυακοί τόποι του OpenGov δέχτηκαν 4.500.000 

επισκέψεις44, ενώ συνολικά καταγράφηκαν σχεδόν 75.000 υποβληθέντα σχόλια σε 204 

διαβουλεύσεις (στοιχεία µέχρι Σεπτέµβριο 201145). 

Στον Πίνακα 3 εµφανίζεται το σύνολο των ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων που έχουν 

υλοποιηθεί έως τον Ιούλιο του 2011. Οι διαβουλεύσεις έχουν κατηγοριοποιηθεί ανάλογα 

µε το Υπουργείο στο οποίο εντάσσονται θεµατικά.  

 

 

                                                 
44 http://www.opengov.gr/home/%CE%BFpengov-statistics 
45 http://www.OpenGov.gr/home/?page_id=284 
 

http://www.opengov.gr/home/?page_id=284
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Πίνακας 3: Ηλεκτρονικές διαβουλεύσεις στο OpenGov 

 
Πηγή: http://www.opengov.gr/home/%CE%BFpengov-statistics46 

 

Βάσει του πίνακα παρατηρούµε ότι το πρώην Υπουργείο Εσωτερικών, 

Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης47 συγκεντρώνει τις ηλεκτρονικές 

διαβουλεύσεις µε τη δεύτερη µεγαλύτερη συµµετοχή πολιτών. Αυτό συνεπάγεται πως ο 

τεράστιος όγκος πληροφορίας (θέσεις, απόψεις, ενστάσεις, τοποθετήσεις), που προέρχεται 

από τους  πολιτών µε τη µορφή ανάρτησης σχολίων, θα πρέπει να αναλυθεί και να 

ταξινοµηθεί , έτσι ώστε στο τέλος της διαδικασίας να «απεικονιστούν» όλες οι χρήσιµες 

πληροφορίες, οι οποίες τελικά θα συντελέσουν στη διαµόρφωση πολιτικής.  

 

 

 

                                                 
46 Περιλαµβάνονται τα στοιχεία του πρώην Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων & Αλιείας. 

47 Μετά τον ανασχηµατισµό της Κυβέρνησης στις 17/6/2011, το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 

Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης  διαχωρίστηκε στα επιµέρους Υπουργεία Εσωτερικών και  ∆ιοικητικής 

Μεταρρύθµισης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. 
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6.2.1.4. Επεξεργασία σχολίων στο OpenGov 

 

Σύµφωνα µε τους υπεύθυνους διαχείρισης της ηλεκτρονικής πλατφόρµας OpenGov 

οι αναλυτικές Οδηγίες48 για την Αποδελτίωση-Περίληψη των σχολίων που καταθέτουν οι 

πολίτες στις διαβουλεύσεις και για τη σύνταξη Αναλυτικής Αναφοράς παρατίθενται στη 

συνέχεια: 

 

Βήµα 1ο. ∆ιαβάζουµε προσεκτικά το άρθρο που σχολιάζουν οι πολίτες  

Πριν ξεκινήσουµε την αποδελτίωση διαβάζουµε προσεκτικά το άρθρο όσες φορές 

χρειαστεί µέχρι να αισθανθούµε ότι κατανοούµε το αντικείµενο και το σκοπό της 

ρύθµισης. 

  

Βήµα 2ο: ∆ιαβάζουµε γρήγορα ένα προς ένα όλα τα σχόλια ΜΙΑ φορά για να 

αποκτήσουµε µια πρώτη αίσθηση για τις απόψεις των πολιτών 

  

Βήµα 3ο:  Καταγραφή πλαγιότιτλου/σηµειώσεων για κάθε σχόλιο. Επαναλαµβάνουµε την 

ανάγνωση κάθε σχολίου, όσες φορές χρειαστεί, και σηµειώνουµε στον πίνακα των σχολίων 

(στο διπλανό κελί) έναν πλαγιότιτλο ή περιληπτικές σηµειώσεις για κάθε σχόλιο. Ο 

τελικός πίνακας µε τις σηµειώσεις µας ή τον πλαγιότιτλο για κάθε σχόλιο αποτελεί 

ξεχωριστό παραδοτέο αρχείο που θα επισυνάπτεται στην τελική αναφορά. Αυτό θα 

βοηθήσει κάποιον τρίτον στην περιληπτική ανάγνωση όλων των σχολίων.  

Τι µέγεθος θα έχει κάθε πλαγιότιτλος;  

Οι σηµειώσεις που κρατάµε για κάθε σχόλιο µπορεί να είναι από λίγες µόνο λέξεις 

ως και ένα µικρό κειµενάκι, αναλόγως την κρίση µας και το µέγεθος του σχολίου. 

Αν πρόκειται για µεγάλο σχόλιο µπορούµε να γράψουµε µια µικρή λίστα µε τις 

 βασικές ιδέες που κατέθεσε ο πολίτης.   

Τι πρέπει να προσέξουµε στο πλαγιότιτλο; 

Είναι πολύ σηµαντικό µέσα σε λίγο χώρο να κρατήσουµε τη συλλογιστική του 

πολίτη, δηλαδή όχι µόνο το ΤΙ προτείνει αλλά και ΓΙΑΤΙ το προτείνει. Με άλλα 

λόγια πρέπει να εντοπίσουµε την/τις Ιδέα/ες και το/τα Επιχείρηµα/τα που την 

υποστηρίζει/ουν. 

                                                 
48 Οι οδηγίες αφορούν στην αποδελτίωση των σχολίων ανά άρθρο. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται για κάθε 

άρθρο ή παράγραφο ενός κειµένου προς διαβούλευση. 
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Βήµα 4ο: Τελική Αναλυτική Αναφορά     

Ξεκινούµε ένα νέο αρχείο και καταγράφουµε µια τελική αναφορά που περιέχει 

οµαδοποιηµένα συµπεράσµατα για τις απόψεις των πολιτών. Σε αυτό το βήµα 

µεταφέρουµε τους πλαγιότιτλους των σχολίων που γράψαµε στο προηγούµενο βήµα και 

τους οµαδοποιούµε σε κοινά θέµατα. Για κάθε κοινό θέµα βάζουµε έναν νέο τίτλο.  

 Αφού οµαδοποιήσουµε τα κοινά θέµατα για κάθε κοινό θέµα γράφουµε µια περιληπτική 

περιγραφή (από µια φράση έως µια παράγραφο) και παραθέτουµε από κάτω 1 έως 2 

αυτούσια αποσπάσµατα από τα πιο αντιπροσωπευτικά/καλοδιατυπωµένα σχόλια για το εν 

λόγω κοινό θέµα.  

 

6.2.1.5. Όροι υποβολής σχολίων στο OpenGov 

 

Τα σχόλια των πολιτών θα πρέπει να έχουν άµεση σχέση µε το υπό διαβούλευση 

θέµα, ενώ παράλληλα θα πρέπει να αποτελούν στοχευµένες παρεµβάσεις επί 

συγκεκριµένων θεµάτων, που εντάσσονται στο γενικότερο πλαίσιο της δηµόσιας 

συζήτησης. Η διατύπωση των σχολίων, προτάσεων, παρατηρήσεων και ερωτηµάτων των 

πολιτών θα πρέπει να γίνεται µε σύντοµο και περιεκτικό τρόπο.  

Είναι σηµαντικό να γίνεται τεκµηρίωση των θέσεων των πολιτών χρησιµοποιώντας 

αναφορές, παραποµπές σε άλλα κείµενα. Προκειµένου να τηρείται η ποιότητα και 

αποτελεσµατικότητα του διαλόγου είναι σκόπιµο να αποφεύγονται οι προσωπικές 

αντιπαραθέσεις µε άλλους συµµετέχοντες. 

Το περιεχόµενο των σχολίων που υποβάλουν οι πολίτες δεν θα πρέπει να είναι 

υβριστικό, να προωθεί απόψεις που βασίζονται σε διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, 

ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισµό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές 

πεποιθήσεις αλλά και να µην δεν προσβάλλει δικαιώµατα άλλων προσώπων. Σχόλια µε τα 

παραπάνω χαρακτηριστικά, καθώς και σχόλια τα οποία παραπέµπουν σε άλλους 

δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήµισης, δηµοσιότητας δε δηµοσιεύονται. 

 

6.3. Επιλογή εργαλείου οπτικοποίησης επιχειρηµάτων  

 

Το Debategraph αποτελεί ένα µέσο για απεικόνιση επιχειρηµάτων γεωγραφικά 

κατανεµηµένων ατόµων, πάνω σε πολύπλοκα θέµατα. Αυτό επιτυγχάνεται δίνοντας τη 

δυνατότητα σε µεµονωµένα άτοµα ή οµάδες οποιουδήποτε µεγέθους να εκφράσουν, 
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απεικονίσουν αλλά και να αξιολογήσουν όλες τις πτυχές σηµαντικών ζητηµάτων 

αναπτύσσοντας επιχειρηµατολογία και εποικοδοµητικό διάλογο (www.Debategraph.org).  

Ουσιαστικά πρόκειται για ένα εργαλείο οπτικοποίησης επιχειρηµάτων που προσφέρει 

στους χρήστες τη δυνατότητα να παραθέτουν µε εύκολο και γρήγορο τρόπο τις απόψεις 

τους στις διάφορες δηµόσιες συζητήσεις (debates), ενισχύοντας την δηµιουργία 

«αντιπαραθέσεων» πάνω στα διάφορα ζητήµατα, αλλά και τη συνεργασία όλων των 

συµµετεχόντων για την δηµιουργία ενός είδους διασύνδεσης µε τη νοµοθεσία 

(Καραµάνου, 2010). Επιπλέον, το Debategraph επιτρέπει στους χρήστες του να προβάλουν 

τα χαρακτηριστικά ενός διαλόγου, είτε σε µορφή κειµένου, είτε σε αλληλεπιδραστική, 

δυναµική µορφή, µέσω, δηλαδή, ενός «χάρτη διαβούλευσης» (debate map). Ανάµεσα στις 

δυνατότητες που προσφέρει είναι η δηµιουργία διαλόγων. Οι χρήστες µπορούν να 

προσθέτουν νέα επιχειρήµατα, να τα φιλτράρουν ή να τα βαθµολογούν, να δηµοσιοποιούν 

διαλόγους, να τους διαµοιράζονται, να τους επαναχρησιµοποιούν, αλλά και να 

παρουσιάζουν την εξέλιξη των διαλόγων µε τροφοδοσία RSS. Επιπλέον, ιδιαίτερο 

χαρακτηριστικό είναι ότι µέσω του «χάρτη διαβούλευσης» παρουσιάζονται στον χρήστη 

όχι µόνο όσες ιδέες έχουν παρατεθεί, αλλά και η σχέση που υπάρχει ανάµεσά τους 

(Καραµάνου, 2010). 

Κάθε οπτικοποιηµένος χάρτης στο Debategraph αποτελείται από επίπεδα, το καθένα 

από τα οποία µπορεί να περιλαµβάνει µία ή και περισσότερες  νοηµατικές ενότητες. Οι 

νοηµατικές ενότητες µε τη σειρά τους χωρίζονται σε µικρότερες υποενότητες. Οι ενότητες 

και υποενότητες αυτές απεικονίζονται µε τη  µορφή φυσαλίδων (bubbles). Οι φυσαλίδες 

αυτές ουσιαστικά αποτελούν τα βασικά δοµικά στοιχεία του χάρτη επιχειρηµατολογίας και 

µπορεί να είναι Ζητήµατα (ή Ερωτήµατα) που εγείρονται, Απόψεις (ή Θέσεις) που τίθενται 

σχετικά µε τα ζητήµατα  και Επιχειρήµατα Υποστήριξης ή Εναντίωσης που ενισχύουν ή 

απορρίπτουν αντίστοιχα τις θέσεις που τίθενται. Για το διαχωρισµό των διάφορων εννοιών 

που υπάρχουν στο  Debategraph, χρησιµοποιούνται διαφορετικά χρώµατα. Έτσι, γίνεται 

ευκολότερο για τον ενδιαφερόµενο να αντιληφθεί τις έννοιες που απεικονίζονται σε ένα 

χάρτη αλλά και τις µεταξύ τους σχέσεις.  

Στην περίπτωση οπτικοποίησης της ηλεκτρονικής διαβούλευσης που µελετάµε, κάθε 

άρθρο του Σχεδίου Νόµου αποτελεί ένα Ζήτηµα, ενώ οι απόψεις που προκύπτουν από τα 

σχόλια πολιτών στα επιµέρους άρθρα αποτελούν Θέσεις και Επιχειρήµατα.  
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Εικόνα 3: Οπτικοποιηµένος χάρτης διαβούλευσης νοµοσχεδίου 

 
 

Στο Debategraph η οπτικοποίηση των σχολίων µιας δηµόσιας διαβούλευσης 

πραγµατοποιείται χρησιµοποιώντας συγκεκριµένες έννοιες οι οποίες αλληλοσυσχετίζονται. 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται  οι αντιστοιχίες των εννοιών που προέκυψαν από 

την ανάλυση των σχολίων της διαβούλευσης στην ηλεκτρονική  πλατφόρµα OpenGov, µε 

αυτές του Debategraph. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι, παρόλο που  στο εργαλείο 

Debategraph συναντάµε πολλές έννοιες, στα πλαίσια αυτής της εργασίας αρκεί να 

περιοριστούµε στις βασικότερες, οι οποίες παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα. 

 

Πίνακας 4: Αντιστοίχιση εννοιών OpenGov - Debategraph49 

Σύµβολο 
Όρος σε 

ελληνικά 

Όρος 

Debategrap

h 

Επεξήγηση 

 Χάρτης Map 
Το σηµείο έναρξης της συζήτησης. Μπορεί 

να περιλαµβάνει πολλά ζητήµατα 

 Ζήτηµα Issue 
Ένα ζήτηµα ή ένα ερώτηµα που προκύπτει 

από µια συζήτηση 

 Θέση Position 
Μια άποψη/θέση που προκύπτει από ένα 

ζήτηµα 

                                                 
49 Καρακαπιλίδης και Παπαδιάς, 2001 
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 Τµήµα θέσης Component 

Τµήµα µιας πολύπλοκης θέσης. Αναλύεται 

ξεχωριστά µε τα δικά του δεδοµένα. 

Λειτουργεί όπως και τα επιχειρήµατα 

Υποστήριξης και Εναντίωσης 

 
Επιχείρηµα 

Υποστήριξης 

Supportive 

Argument 

Ένα επιχείρηµα που υποστηρίζει ένα άλλο 

στοιχείο του χάρτη 

 
Επιχείρηµα 

Εναντίωσης 

Opposing 

Argument 

Ένα επιχείρηµα που εναντιώνεται σε ένα 

άλλο στοιχείο του χάρτη 

 

Οµάδα 

επιχειρηµάτω

ν 

Argument 

Group 

Μια σειρά από επιχειρήµατα που µπορεί να 

ερµηνευτούν ως επιχειρήµατα υποστήριξης 

ή εναντίωσης από διαφορετικούς 

ανθρώπους 

 
Τµήµα του 

επιχειρήµατος 

Part 

Argument 

Μια προϋπόθεση που µαζί µε άλλες 

προϋποθέσεις συνδράµουν στην 

υποστήριξη ενός επιχειρήµατος ή ενός 

συµπεράσµατος 

Πηγή: www.Debategraph.org 

 

6.4. Μελέτη περίπτωσης: «Πολιτική συµµετοχή οµογενών και αλλοδαπών υπηκόων 

τρίτων χωρών που διαµένουν νόµιµα και µακροχρόνια στην Ελλάδα» 

 

Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, το ζήτηµα που προκύπτει σχετικά µε την επεξεργασία 

των σχολίων που υποβάλλονται σε ένα σχέδιο νόµου, έγκειται στο γεγονός ότι σε µια µόνο 

διαβούλευση-συζήτηση µπορούν να υποβληθούν εκατοντάδες –ακόµα και χιλιάδες- 

σχόλια.  Με αποτέλεσµα, η δηµιουργία µιας «σύνοψης», όπου θα παρουσιάζονται µε 

σαφήνεια τα σηµαντικότερα ζητήµατα, θέσεις, επιχειρήµατα κ.τ.λ. των συµµετεχόντων, να 

καθίσταται µια εξαιρετικά δύσκολη, χρονοβόρα και πολύπλοκη διαδικασία.   

Ως µελέτη περίπτωσης επιλέχθηκε η ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση µε τίτλο «Πολιτική 

συµµετοχή οµογενών και αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών που διαµένουν νόµιµα και 

µακροχρόνια στην Ελλάδα», η οποία αποτελεί Νοµοθετική Πρωτοβουλία50 του Υπουργού 

Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, κ. Γ. Ραγκούση. Η 

                                                 
50 Το κείµενο της Νοµοθετικής Πρωτοβουλίας είναι διαθέσιµο στο σύνδεσµο: 

http://www.ypes.gr/el/MediaCenter/Minister/Seasonable/?id=68a29628-948f-40d4-8be2 b681ff3b206a  

http://www.debategraph.org/
http://www.ypes.gr/el/MediaCenter/Minister/Seasonable/?id=68a29628-948f-40d4-8be2%20b681ff3b206a
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συγκεκριµένη Νοµοθετική Πρωτοβουλία ουσιαστικά εντάσσεται στον τοµέα της ελληνικής 

µεταναστευτικής πολιτικής, που αποτελεί ένα από τα πιο σηµαντικά και νευραλγικά 

ζητήµατα του σύγχρονου ελληνικού κράτους.  

Η  ηλεκτρονική δηµόσια διαβούλευση που επιλέχθηκε, είναι µια διαβούλευση µε 

ιδιαίτερα  µεγάλη συµµετοχή πολιτών, γεγονός που διαπιστώνεται εύκολα αν κανείς 

επισκεφτεί τον ιστότοπο, όπου έλαβε χώρα η ∆ιαβούλευση51. Το κείµενο της εν λόγω 

Νοµοθετικής πρωτοβουλίας αναρτήθηκε στις 28/12/2009 στον διαδικτυακό χώρο του 

Υπουργείου και τέθηκε σε διαβούλευση µε τους πολίτες και όλους τους ενδιαφερόµενους 

φορείς έως τις 07/01/201052. Το συγκεκριµένο Σχέδιο Νόµου περιελάµβανε 21 Άρθρα και 

αφορούσε συνοπτικά στα παρακάτω: 

1. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννήθηκαν ή 

παρακολούθησαν ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα (Άρθρο 1)53 

2. Εναρµόνιση του θεσµού της πολιτογράφησης µε τις απαιτήσεις του κράτους 

δικαίου (Άρθρα 2-11) 

3.  Συµµετοχή στις εκλογές της πρωτοβάθµιας τοπικής αυτοδιοίκησης (Άρθρα 12-

17)  

4. Μεταβατικές και τελικές διατάξεις (Άρθρα 18-21) 

Συνολικά  αναρτήθηκαν 3.403 σχόλια επί της ∆ιαβούλευσης. Συνεπώς, πρόκειται για 

µια ∆ιαβούλευση µε µεγάλη έκταση, δεδοµένου και του ότι περιλαµβάνει 21 άρθρα, όπως 

αναφέρθηκε και παραπάνω. Γι’ αυτό το λόγο δεν ήταν δυνατή η παροχή όλων των σχολίων 

που αναλύθηκαν και κατηγοριοποιήθηκαν µε την µεθοδολογία.  

                                                 
51  Η ηλεκτρονική ∆ιαβούλευση είναι διαθέσιµη στο σύνδεσµο: http://www.OpenGov.gr/ypes/?p=327  
52 Στη συνέχεια, αφού υποβλήθηκε σε ορισµένες τροποποιήσεις, που προέκυψαν µετά την δηµόσια 

ηλεκτρονική διαβούλευση, κατατέθηκε ως Σχέδιο Νόµου προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή. 
53 Έχει παρατηρηθεί πως στο πρώτο άρθρο κάθε διαβούλευσης που λαµβάνει χώρα στην πλατφόρµα του 

OpenGov οι πολίτες συνηθίζουν να αναρτούν σχόλια γενικού περιεχοµένου, που πολλές δεν αφορούν καν 

στα υπό διαβούλευση θέµατα. Τα σχόλια αυτά, συνήθως,  σχετίζονται µε γενικά θέµατα πολιτικής, 

εκφράζουν σκέψεις , παράπονα των πολιτών αλλά και κριτική στις ευρύτερες πολιτικές αποφάσεις, και δεν 

αποτελούν στοχευµένες τοποθετήσεις-παρεµβάσεις επί των επιµέρους θεµάτων του εκάστοτε νοµοσχεδίου. 

Γι’ αυτό το λόγο θεωρήθηκε σκόπιµο να το συγκεκριµένο άρθρο να µην συµπεριληφθεί στη µεθοδολογία της 

µελέτης.  

http://www.opengov.gr/ypes/?p=327
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Έτσι, αφού µελετήθηκε µε προσοχή ολόκληρο το κείµενο της Νοµοθετικής 

Πρωτοβουλίας, επιλέχθηκαν τα τρία άρθρα στα οποία εφαρµόστηκε η µεθοδολογία. Η 

επιλογή έγινε βάσει του περιεχοµένου κάθε άρθρου. Συγκεκριµένα, επιλέχθηκαν τα άρθρα 

Νο254 ( Προϋποθέσεις πολιτογράφησης), Νο555 (Απόφαση πολιτογράφησης-Αιτιολόγηση), 

Νο1556(∆ικαίωµα του εκλέγεσθαι),  λόγω του ότι παρουσιάζουν µεγάλο ενδιαφέρον, 

καθώς αγγίζουν τα πιο σηµαντικά σηµεία του Σχεδίου Νόµου που τίθενται σε συζήτηση µε 

τους πολίτες.  

Τα σχόλια επί της συγκεκριµένης διαβούλευσης προέρχονταν από απλούς πολίτες 

µέχρι ειδικευµένους φορείς, όπως Μ.Κ.Ο. και συλλόγους µε ενδιαφέρον για θέµατα 

µεταναστευτικής πολιτικής. Τα σχόλια που αναρτήθηκαν διέφεραν µεταξύ τους ως προς τη 

µορφή το ύφος και το περιεχόµενο. Πιο συγκεκριµένα, παρατηρήθηκε ότι ορισµένοι από 

τους συµµετέχοντες προτίµησαν να σχολιάσουν το καθένα από τα θέµατα που προέβλεπε 

κάθε άρθρο ξεχωριστά, ενώ αντίθετα άλλοι υπέβαλαν οµαδοποιηµένα σχόλια που 

αφορούσαν γενικά στο κάθε άρθρο.  

Επίσης, τα σχόλια των συµµετεχόντων διέφεραν και ως προς την έκτασή τους. Σε 

πολλά σχόλια υπήρχαν ιδιαίτερα µακροσκελείς εισαγωγικές παρατηρήσεις ή 

διατυπώνονταν γενικές θέσεις και επιχειρήµατα που αφορούσαν γενικά στο 

µεταναστευτικό φαινόµενο στην Ελλάδα, πριν απαντηθούν τα θέµατα του εκάστοτε 

άρθρου. Αρκετά ήταν και τα σχόλια όπου διατυπώνονταν µόνο γενικές απόψεις περί 

µεταναστευτικής πολιτικής χωρίς να άπτονται καθόλου των θεµάτων της εν λόγω  

διαβούλευσης. Βέβαια, αρκετοί ήταν και οι συµµετέχοντες, οι οποίοι απλά απαντούσαν 

στις ερωτήσεις που εγείρονται από τα ζητήµατα κάθε άρθρου.  

Τέλος, µια πιο λεπτοµερής ανάγνωση των σχολίων αποκαλύπτει τις διαφορετικές 

σχέσεις που δηµιουργούνται ανάµεσα στα σχόλια, τόσο σε αυτά που απαντούν σε 

συγκεκριµένα ζητήµατα της διαβούλευσης, όσο και σε εκείνα που σχολιάζουν γενικά 

θέµατα µεταναστευτικής πολιτικής. Οι σχέσεις αυτές, συνήθως, διαφέρουν ως προς την 

επιχειρηµατολογία που χρησιµοποιείται.  

Έχοντας ως δεδοµένο την ανοµοιοµορφία των σχολίων της διαβούλευσης ως προς τη 

δοµή, το ύφος, την έκταση, το περιεχόµενο και τη σχέση µεταξύ των επιχειρηµάτων, 

διαπιστώνουµε πως δηµιουργείται η ανάγκη συγκέντρωσης και ταξινόµησης όλων αυτών 

                                                 
54 Άρθρο 2 διαθέσιµο στο: http://www.OpenGov.gr/ypes/?p=323 
55 Άρθρο 5 διαθέσιµο στο: http://www.OpenGov.gr/ypes/?p=317 
56 Άρθρο 15 διαθέσιµο στο: http://www.OpenGov.gr/ypes/?p=297 
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των σχολίων, µε τέτοιο τρόπο, ώστε να αξιοποιηθούν και να απεικονιστούν όλες οι 

πολύτιµες πληροφορίες που περιέχονται στο σύνολο των σχολίων.  

 

6.5. Μεθοδολογία 

 

Για να διευκολυνθεί η οργάνωση και η επεξεργασία των σχολίων, καθώς και η 

οπτικοποίηση της ανάλυσης, µέσω της δηµιουργίας ενός χάρτη επιχειρηµάτων µε τη χρήση 

του Debategraph,  ακολουθήθηκε η µεθοδολογία που περιγράφεται παρακάτω.  

Κατά την εφαρµογή της µεθοδολογίας ακολουθήθηκαν σε γενικές γραµµές τα εξής 

βήµατα: 

1. Επεξεργασία-Ανάλυση σχολίων πολιτών: Στο στάδιο αυτό έγινε η πρώτη σύντοµη 

ανάγνωση του συνόλου των σχολίων και κατόπιν αναγνώστηκαν ένα-ένα. Το κάθε σχόλιο 

επεξεργάστηκε µεµονωµένα. Η ανάλυση περιελάµβανε: 

I. πίνακα για την εγγραφή ιδεών (ζητηµάτων/θέσεων/επιχειρηµάτων) και 

παράλληλα 

II.  πίνακα καταγραφής της θέσης των ιδεών, που παρουσιάζει µια πλήρη εικόνα των 

ιδεών στο κάθε άρθρο. 

 2. Οπτικοποιηµένος χάρτης επιχειρηµατολογίας  στο Debategraph 
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Πίνακας 5: Πίνακας εγγραφής ιδεών 

 
 

Σε γενικές γραµµές ακολουθήθηκε η συλλογιστική ανάλυσης και εξεργασίας των 

σχολίων που εφαρµόζεται στην ηλεκτρονική πλατφόρµα Opengov, ωστόσο, υπάρχουν 

ορισµένες σηµαντικές διαφοροποιήσεις, κυρίως ως προς τον τρόπο ταξινόµησης των 

σχολίων και καταγραφής-κωδικοποίησης των απόψεων κάθε χρήστη ξεχωριστά. 
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Πίνακας 6: Πίνακας καταγραφής θέσης των ιδεών 

 
 

Στον πίνακα που δηµιουργήθηκε, για παράδειγµα για το Άρθρο 5 της εν λόγω 

διαβούλευσης, παρατηρούµε την καταχώρηση του κάθε σχολίου (post) ξεχωριστά, καθώς 

και τα δεδοµένα που προκύπτουν από αυτό. Τα σχόλια ταξινοµήθηκαν  µε χρονολογική 

σειρά διατύπωσης.  

Θα πρέπει να σηµειωθεί πως σε κάθε σχόλιο, συνήθως, περιέχονταν περισσότερες 

από µία «ιδέες», δηλαδή από κάθε σχόλιο προέκυπταν καµία, µία ή και περισσότερες 

positions, καθώς και supportive/opposing arguments και components. Επιπλέον, σε κάθε 

σχόλιο, εκτός των ιδεών που αναφέρονταν στα προβλεπόµενα του συγκεκριµένου άρθρου, 

όπου είχαν υποβληθεί, προέκυπταν και ιδέες οι οποίες δεν αφορούσαν άµεσα στο 

περιεχόµενο του άρθρου αυτού, αλλά σε άλλα άρθρα του Νοµοσχεδίου ή αποτελούσαν 

προτάσεις, ακόµα και κριτική, στο σύνολο της Νοµοθετικής Πρωτοβουλίας. Από τις 

συµβάσεις της µεθοδολογία προκύπτει µια νέα κατηγορία, «Γενικά Σχόλια Πολιτών», όπου 

καταγράφτηκαν τα σχόλια πολιτών, ώστε να συµπεριληφθούν έπειτα στην οπτικοποίηση 

της διαβούλευσης. Τέλος, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι, παρόλο που ένας χρήστης µπορεί 

να είχε αναρτήσει περισσότερα από ένα σχόλια, συµπληρωµατικά ή ανεξάρτητα µεταξύ 

τους, η ταξινόµηση έγινε καθαρά βάσει εµφάνισης σχολίου και όχι οµαδοποιηµένα βάσει 

του χρήστη που τα καταχώρισε. 
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Με οδηγό τις συµβάσεις που ορίζονται στη µεθοδολογία, σηµειώνεται ότι οι θέσεις 

µε το πρόθεµα «ΥΕΑΗ∆» και την έντονη επισήµανση, είναι οι θέσεις που προβλέπονται 

από το Σχέδιο Νόµου. Επίσης, γίνεται χρήση του «COUNTER» , όπου καταµετράται 

ουσιαστικά η συχνότητα εµφάνισης µιας ιδέας. Τέλος, η τελευταία  τροποποιείται η στήλη 

«Σχόλια», ώστε να περιλαµβάνει τον αύξοντα αριθµό57 του συνόλου των σχολίων που 

αφορούσαν στην ιδέα που διατυπώνεται στην αντίστοιχη γραµµή του πίνακα.  

 

6.6. ∆ηµιουργία οπτικοποιηµένου χάρτη επιχειρηµατολογίας  στο Debategraph 

 

Ο οπτικοποιηµένος χάρτης της διαβούλευσης που δηµιουργήθηκε είναι διαθέσιµος 

στον παρακάτω σύνδεσµο: http://debategraph.org/Stream.aspx?nID=90037  

Στην εικόνες 4 και 5 παρουσιάζονται, αντίστοιχα, το πρώτο επίπεδο του χάρτη 

επιχειρηµατολογίας, όπου διακρίνονται οι βασικές «θεµατικές ενότητες»-issues του χάρτη,  

και το δεύτερο, όπου παρουσιάζονται τα επιµέρους άρθρα που επιλέχθηκαν να αναλυθούν. 

 

Εικόνα 4: Πρώτο επίπεδο οπτικοποιηµένου χάρτη 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
57 Ο αύξων αριθµός που είχε δοθεί σε κάθε σχόλιο κατά την αρχική τους καταχώρηση. 
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Εικόνα 5: Isuue: Άρθρο 15ο 

 
 

Εικόνα 6: Isuue: Άρθρο 5ο 

 
Εικόνα 7: Isuue: Άρθρο 2ο 
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Εικόνα 8: Isuue: Γενικά Σχόλια Πολιτών 

 
 

 Στις εικόνες που παρατίθενται στη συνέχεια παρουσιάζονται τα επίπεδα 3 και 4 στο 

χάρτη επιχειρηµατολογίας του Debategraph. 

 

Εικόνα 9: 3ο επίπεδο 
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Εικόνα 10: 4ο επίπεδο α 

 
 

Εικόνα 11: 4ο επίπεδο β 

 
 

Στις λεπτοµέρειες (details) περιγράφεται το θέµα το οποία πραγµατεύεται ο χάρτης. 

∆ιαβάζοντας αυτές τις λεπτοµέρειες, ο χρήστης του Debategraph έχει τη δυνατότητα να 

ενηµερωθεί σχετικά µε το περιεχόµενο του χάρτη, το Σχέδιο Νόµου στο οποίο αφορά και 

ένα πλήθος άλλων στοιχείων που σχετίζονται µε τη διαβούλευση που υλοποιήθηκε στην 

πλατφόρµα του OpenGov. Στην εικόνα … παρουσιάζονται οι λεπτοµέρειες που αφορούν 

στο πρώτο επίπεδο του χάρτη. 
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Εικόνα 12: 1ο επίπεδο χάρτη- Details 

 

 

Λεπτοµέρειες υπάρχουν σε όλα τα επίπεδα και τις ενότητες/υποενότητες του χάρτη 

και περιλαµβάνουν πληροφορίες και επεξηγήσεις  γι’ αυτά. Στην υπό εξέταση περίπτωση 

εµφανίζονται πληροφορίες για κάθε άρθρο της διαβούλευσης που οπτικοποιήθηκε, καθώς 

και για τη συντριπτική πλειοψηφία των Positions, Components και Arguments που 

περιλαµβάνει ο χάρτης. Μερικά τέτοια παραδείγµατα παρατίθενται στη συνέχεια.  
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Εικόνα 13: Άρθρο 5, 2ο επίπεδο- Details 

 

 

Εικόνα 14: Άρθρο 2, 4ο επίπεδο- Details 
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Εικόνα 15: Άρθρο 15, 4ο επίπεδο- Details 

 
 

Εικόνα 16: Γενικά Σχόλια πολιτών, 4ο επίπεδο- Details 
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Τέλος, ο ενδιαφερόµενος χρήστης µπορεί να πλοηγηθεί στον οπτικοποιηµένο χάρτη 

έχοντας «εικόνα» του νοµοσχεδίου όπως είδαµε πιο πάνω, αλλά επίσης, έχει τη 

δυνατότητα να δει το νοµοσχέδιο µε τη µορφή πίνακα περιεχοµένων.  Συγκεκριµένα, το 

εργαλείο Debategraph παρέχει τη δυνατότητα προβολής των περιεχοµένων ενός χάρτη είτε 

συνοπτικό είτε µε αναλυτικό τρόπο. Στην εικόνα που ακολουθεί φαίνεται µια εκτεταµένη 

προβολή των περιεχοµένων του οπτικοποιηµένου χάρτη της διαβούλευσης µας. Μέσω της 

επιλογής «Context» ο χρήστης επιλέγει το επίπεδο διάρθρωσης των περιεχοµένων που 

επιθυµεί να δει.  

 

Εικόνα 17: Προβολή περιεχοµένων οπτικοποιηµένου χάρτη 

 

 

6.7. Αποτελέσµατα µετά τη ∆ιαβούλευση 

 

Μετά την ολοκλήρωση της δηµόσιας ηλεκτρονικής διαβούλευσης µε τίτλο «Πολιτική 

συµµετοχή Οµογενών και αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών που διαµένουν νόµιµα και 

µακροχρόνια στην Ελλάδα» και πριν αρχίσει η συζήτησή του Σχεδίου Νόµου στην 

αρµόδια Επιτροπή, η ψήφιση τέθηκε εκ νέου προς διαβούλευση, στη Βουλή αυτή τη φορά.  
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Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι στο αρχικό κείµενο του Σχεδίου Νόµου έγιναν έξι 

σηµαντικές αλλαγές, σύµφωνα µε τις οποίες αυστηροποιούνται οι όροι και οι 

προϋποθέσεις για τη χορήγηση της ελληνικής ιθαγένειας  και για το δικαίωµα ψήφου στις 

δηµοτικές εκλογές (∆. Νικολακόπουλος, 2010) .                                                    .                                            

 

Ειδικότερα:  

1. Προϋποθέσεις απόδοσης ελληνικής ιθαγένειας 

• Γενική και απαράβατη προϋπόθεση για να αιτηθεί αλλοδαπός να αποκτήσει την 

ελληνική ιθαγένεια ο ίδιος ή το τέκνο του είναι η νόµιµη παραµονή στην Ελλάδα.  

ü Θεσπίζεται ως γενική προϋπόθεση: Μόνο µετανάστες που ζουν νόµιµα και 

χωρίς εκκρεµότητες στην Ελλάδα µπορούν να ζητήσουν να αποκτήσουν την Ελληνική 

ιθαγένεια µε βάση το σχέδιο νόµου. 

ü Προστίθεται µετά τη διαβούλευση: για πρώτη φορά στον Κώδικα 

Ελληνικής Ιθαγένειας ρητή πρόβλεψη ότι αποδεκτοί είναι µόνον οριστικοί και όχι 

προσωρινοί  τίτλοι διαµονής όπως δέχεται σήµερα ο Κώδικας του 2004. 

Υπογραµµίζεται ότι: 

2. Νόµιµοι µετανάστες στην Ελλάδα σήµερα είναι κατά κύριο λόγο όσοι 

απέκτησαν επίσηµο τίτλο νόµιµης παραµονής µε τις νοµιµοποιήσεις που αποφάσισαν 

προηγούµενες κυβερνήσεις. Οι τελευταίες πραγµατοποιήθηκαν το 2005 και το 2007 και 

αφορούσαν αποκλειστικά όσους βρίσκονταν στη χώρα ήδη πριν την 1η.1ου 2005. 

3. Κανένας µετανάστης που βρίσκεται σήµερα στη χώρα χωρίς νόµιµη 

παραµονή ή θα έλθει παράνοµα αύριο δεν νοµιµοποιείται καθοιονδήποτε τρόπο µε τις 

διατάξεις του παρόντος προσχεδίου νόµου 

 

Α. Στα παιδιά των νόµιµων µεταναστών 

 

• Παίρνει ιθαγένεια «η δεύτερη γενιά» δηλαδή παιδιά νόµιµων µεταναστών που 

γεννιούνται στην Ελλάδα 

ü Θεσπίζεται για πρώτη φορά: Η δυνατότητα να αποκτούν ιθαγένεια από τη 

γέννησή τους τα παιδιά µεταναστών που διαµένουν νόµιµα στην Ελλάδα, µετά από 

σχετική δήλωσή τους 

ü Προστίθεται µετά τη διαβούλευση: Η απαίτηση να έχουν συµπληρώσει και οι δύο 

γονείς 5ετή νόµιµη διαµονή πριν πάρει το παιδί τους την ελληνική ιθαγένεια. 

http://www.tovima.gr/default.asp?pid=84&eid=1659
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ü Προστίθεται µετά τη διαβούλευση: Συγκεκριµένες προβλέψεις που καλύπτουν 

και τις αποδεδειγµένα µονογονεϊκές οικογένειες νόµιµων µεταναστών και 

αναγνωρισµένων πολιτικών προσφύγων 

• Παίρνουν ιθαγένεια τα παιδιά νόµιµων µεταναστών που παρακολουθούν το 

ελληνικό σχολείο 

ü Θεσπίζεται για πρώτη φορά: Ως προϋπόθεση απόκτησης της ελληνικής 

ιθαγένειας µε δήλωση  των γονέων του η εξαετής παρακολούθηση τάξεων του  ελληνικού 

σχολείου. 

ü Απαλείφεται µετά τη διαβούλευση: Η δυνατότητα απόκτησης της ιθαγένειας από 

το παιδί µε την ενηλικίωσή του αν έχει παρακολουθήσει τις τρεις πρώτες τάξεις του 

δηµοτικού σχολείου. Η εξαετία αποκτά πλέον ισχύ γενικού κανόνα. 

ü Προστίθεται µετά τη διαβούλευση: Η προϋπόθεση της επιτυχούς 

παρακολούθησης κατά τη διάρκεια των 6 ετών 

• ∆υνατότητες και υποχρεώσεις κοινές και για τις δύο κατηγορίες 

ü Προστίθεται µετά τη διαβούλευση: Η δυνατότητα των παιδιών που έγιναν 

Έλληνες, ενώ ήταν ανήλικα, µε δήλωση ή µε πολιτογράφηση των γονέων τους, εφόσον δεν 

θέλουν να παραµείνουν Έλληνες, να αποβάλουν την ελληνική ιθαγένεια µε δήλωσή τους 

ένα χρόνο το αργότερο από την ενηλικίωσή τους. 

ü Προστίθεται µετά τη διαβούλευση: Πρόβλεψη για καταβολή παραβόλου 100 

ευρώ όταν υποβάλλεται η δήλωση για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας από παιδιά 

µεταναστών     

• Παιδιά νόµιµων µεταναστών  που έχουν γεννηθεί και κατοικούν µόνιµα στην 

Ελλάδα (η «τρίτη γενιά») 

ü Θεσπίζεται για πρώτη φορά: Η πρόβλεψη για την απόδοση ιθαγένειας µε τη 

γέννηση στα παιδιά νόµιµων µεταναστών οι οποίοι έχουν γεννηθεί και διαµένουν οι ίδιοι 

µόνιµα στην Ελλάδα 

Σήµερα ο ΚΕΙ του 2004 προβλέπει ότι: Άρθρο 1. παρ. 2.: «Την Ελληνική Ιθαγένεια 

αποκτά από τη γέννησή του και όποιος γεννιέται σε ελληνικό έδαφος, εφόσον δεν αποκτά 

µε τη γέννησή του αλλοδαπή ιθαγένεια ή είναι άγνωστης ιθαγένειας». Να σηµειωθεί ότι η 

ρύθµιση αυτή υπάρχει έτσι από το 1984. 

ü Προστίθεται µετά τη διαβούλευση: Για πρώτη φορά, ως εγγύηση για αποτροπή 

καταχρήσεων, ο όρος ότι η αδυναµία διαπίστωσης της ιθαγένειας δεν θα πρέπει να 

οφείλεται στην άρνηση γονέα να συνεργαστεί 
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• Ειδική πρόβλεψη για τους ενήλικους νόµιµους µετανάστες β’ γενιάς 

• Παιδιά αλλοδαπών που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα ή έχουν παρακολουθήσει 

τουλάχιστον 6 χρόνια σχολείο αλλά έχουν υπερβεί τα 21 µπορούν µε µεταβατική διάταξη 

να πάρουν και αυτά µε δήλωσή τους την ελληνική ιθαγένεια εφόσον δεν συντρέχουν σε 

βάρος τους τα ποινικά κωλύµατα της πολιτογράφησης ή λόγοι ασφαλείας. 

 

Β. Πολιτογράφηση 

• Πόσος χρόνος νόµιµης διαµονής πριν από την αίτηση; 

ü Θεσπίζεται για πρώτη φορά: Η προϋπόθεση της νόµιµης διαµονής των 5 ετών για 

τη δυνατότητα αίτησης για απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας µε πολιτογράφηση για 

όσους ζουν νόµιµα ήδη στη χώρα και προθεσµία 2 ετών για την απάντηση της πολιτείας 

ü Προστίθεται µετά τη διαβούλευση: Για όσους µεταναστεύσουν νόµιµα στην 

Ελλάδα µετά τη δηµοσίευση του νόµου ορίζονται ως προϋποθέσεις η 7ετής συνολικά 

νόµιµη διαµονή στη χώρα και η κατοχή άδειας «επί µακρόν διαµένοντος», προκειµένου να 

µπορέσουν να ζητήσουν την ελληνική ιθαγένεια µε πολιτογράφηση, ενώ η διοίκηση θα 

έχει προθεσµία ενός (1) έτους να απαντήσει, ώστε το όλο σύστηµα που καθιερώνεται να 

είναι πρακτικά, σε µεγάλο βαθµό, αυτό που ισχύει σήµερα στη Γερµανία. 

• Ουσιαστικές και αποτελεσµατικές προϋποθέσεις 

Σήµερα ο ΚΕΙ του 2004 προβλέπει ότι: Ο ισχύων Κώδικας Ελληνικής Ιθαγένειας 

περιορίζεται στις εξής εξαιρετικά γενικόλογες και αόριστες προβλέψεις:  

(Άρθρο 5 παρ. 2) 

 2. Για τον αλλοδαπό που είναι αλλογενής απαιτείται επιπλέον να:  …… 

β. Έχει επαρκή γνώση της ελληνικής γλώσσας, της ελληνικής ιστορίας και  γενικά 

του ελληνικού πολιτισµού. 

Σηµειώνεται ότι κατά τη διαδικασία που προβλέπει ο ισχύων Κώδικας,  τα αρµόδια 

όργανα εξετάζουν επίσης: «το ήθος και η προσωπικότητα του αλλοδαπού»  (Άρθρο 7 παρ. 

2 και 3). 

ü Θεσπίζονται: Ουσιαστικές και αποτελεσµατικές προϋποθέσεις για την  

πολιτογράφηση ικανές να εγγυηθούν την ασφαλή και καρποφόρα συµβίωση αύριο µαζί µε 

τους νέους συµπολίτες µας:  

α. να γνωρίζει επαρκώς την ελληνική γλώσσα, ώστε να εκπληρώνει  τις υποχρεώσεις 

που απορρέουν από την κατοχή της ιδιότητας του Έλληνα πολίτη 

β. να έχει ενταχθεί οµαλά στην οικονοµική και κοινωνική ζωή της χώρας. 
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γ. να έχει εξοικειωθεί πλήρως µε τους θεσµούς του πολιτεύµατος της Ελληνικής 

∆ηµοκρατίας και την πολιτική ζωή της χώρας και να διαθέτει βασική γνώση της ελληνικής 

πολιτικής ιστορίας 

ü Προστίθεται µετά τη διαβούλευση: Για πρώτη φορά συγκεκριµένες εξειδικεύσεις 

των ουσιαστικών προϋποθέσεων. Πιο συγκεκριµένα: 

Α. Για να εξακριβωθεί η οµαλή ένταξη στην ελληνική κοινωνία συνεκτιµώνται ιδίως 

στοιχεία όπως η γνώση της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισµού, η 

επαγγελµατική και εν γένει οικονοµική δραστηριότητά του, η κοινωφελής και η εν γένει 

κοινωνική δράση του, η ενδεχόµενη φοίτησή του σε ελληνικούς εκπαιδευτικούς φορείς, η 

συµµετοχή του σε κοινωνικές οργανώσεις ή συλλογικούς φορείς µέλη των οποίων είναι 

Έλληνες πολίτες, τυχόν συγγενικός τους δεσµός και εξ αγχιστείας µε Έλληνα πολίτη, ο 

τύπος του νόµιµου τίτλου διαµονής του στην Ελλάδα, η  εκ µέρους του σταθερή 

εκπλήρωση φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεών του, η κατά κυριότητα κτήση 

ακινήτου για κατοικία και η εν γένει περιουσιακή του κατάσταση.  

Β. Για τη δυνατότητα συµµετοχής στην πολιτική ζωή συνεκτιµώνται ιδίως στοιχεία 

όπως η επαρκής εξοικείωση µε τους θεσµούς του πολιτεύµατος της Ελληνικής 

∆ηµοκρατίας και την πολιτική ζωή της χώρας και η βασική γνώση της ελληνικής πολιτικής 

ιστορίας, ιδίως της σύγχρονης. Ειδική βαρύτητα έχουν η ενδεχόµενη συµµετοχή σε 

συλλογικούς φορείς, πολιτικές ενώσεις ή σωµατεία όπου συµµετέχουν και Έλληνες 

πολίτες, ιδίως µάλιστα αν ο αιτών έχει εκλεγεί στο όργανο διοίκησης τέτοιου φορέα, 

καθώς και η τυχόν προηγούµενη συµµετοχή στις εκλογές της πρωτοβάθµιας τοπικής 

αυτοδιοίκησης. 

ü Προστίθενται ακόµη: Για πρώτη φορά, ως δικαιολογητικό τρεις συστατικές 

επιστολές Ελλήνων πολιτών, άλλων των παρισταµένων ως µαρτύρων κατά τη δήλωση 

ενώπιον του δηµάρχου, που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα και κατοικούν µονίµως στον 

δήµο µόνιµης κατοικίας του αιτούντος ή συνδέονται επαγγελµατικά µαζί του, 

εξαιρουµένων των συνδεοµένων µε αυτόν µε συγγενικό δεσµό. 

ü Προστίθενται µετά τη διαβούλευση και για πρώτη φορά: Η δυνατότητα 

πραγµατοποίησης ειδικών τεστ Γλώσσας, Πολιτικής Αγωγής, Ιστορίας κ.α. από την 

Επιτροπή πολιτογράφησης, όπως αυτά θα οριστούν από τα συναρµόδια υπουργεία 

• Ασφαλής πολιτογράφηση µε αυστηρά κωλύµατα 

ü Θεσπίζεται ότι: Αποτελούν κώλυµα πολιτογράφησης για πάντα η τελεσίδικη 

καταδίκη για σοβαρά και επικίνδυνα εγκλήµατα που ο σηµερινός κώδικας, παρ’ ότι 

ψηφίστηκε το 2004 έχει παραλείψει.  Τέτοια είναι η τροµοκρατία και το οργανωµένο 
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έγκληµα, η ληστεία, η υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης που προστίθενται  στα εγκλήµατα 

προσβολών του πολιτεύµατος, προδοσίας της χώρας, ανθρωποκτονίας από πρόθεση και 

επικίνδυνης σωµατικής βλάβης, εγκλήµατα σχετικά µε την εµπορία και την διακίνηση 

ναρκωτικών, τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, διεθνή οικονοµικά 

εγκλήµατα, εγκλήµατα µε χρήση µέσων υψηλής τεχνολογίας, εγκλήµατα περί το νόµισµα, 

αντίστασης κατά της αρχής, αρπαγής ανηλίκων, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και 

οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, κλοπής, απάτης, υπεξαίρεσης, εκβίασης, 

τοκογλυφίας, του νόµου περί µεσαζόντων, πλαστογραφίας, ψευδούς βεβαίωσης, 

συκοφαντικής δυσφήµισης, λαθρεµπορίας, εγκλήµατα που αφορούν τα όπλα, αρχαιότητες, 

την προώθηση λαθροµεταναστών στο εσωτερικό της χώρας ή τη διευκόλυνση µεταφοράς ή 

προώθησής τους ή της εξασφάλισης καταλύµατος σε αυτούς για απόκρυψη. 

ü Προστίθενται µετά τη διαβούλευση: Για πρώτη φορά ρητά ως κώλυµα το να µην 

συντρέχει λόγος δηµόσιας ή εθνικής ασφάλειας. 

• ∆ιαδικασία: ασφαλής και αµερόληπτη µε σεβασµό στο κράτος δικαίου 

ü Θεσπίζεται: Η ορθολογικότερη και σαφέστερη οργάνωση της διαδικασίας 

ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής Πολιτογράφησης που θα υφίσταται πλέον σε επίπεδο 

Περιφέρειας αρχικά και από 1.1.2011 σε επίπεδο Γενικής ∆ιοίκησης του αποκεντρωµένου 

κεντρικού Κράτους. 

 

Σήµερα ο ΚΕΙ του 2004: ∆εν προβλέπει κανέναν έλεγχο επί της διαδικασίας 

ü Προστίθενται µετά τη διαβούλευση: Για πρώτη φορά, δευτεροβάθµιος έλεγχος 

επί της διαδικασίας πολιτογράφησης από το Συµβούλιο Ιθαγένειας, στο οποίο θα 

προεδρεύει πλέον επίτιµο µέλος του Συµβουλίου Επικρατείας. 

ü Προστίθενται µετά τη διαβούλευση: Παράβολο ύψους 100 ευρώ για την 

πολιτογράφηση οµογενών, κοινοτικών υπηκόων, αναγνωρισµένων πολιτικών προσφύγων 

και ανιθαγενών. 

 

ΙΙ. Συµµετοχή στις δηµοτικές εκλογές 

ü Θεσπίζεται για πρώτη φορά: Η δυνατότητα για δικαίωµα ψήφου στις Τοπικές 

Εκλογές µόνον του πρώτου βαθµού αυτοδιοίκησης σε οµογενείς και µετανάστες που 

διαµένουν νόµιµα στην Ελλάδα εφόσον έχουν οριστικές άδειες που προϋποθέτουν 

τουλάχιστον 5 χρόνια προηγούµενης νόµιµης διαµονής, όπως η του επί µακρόν 

διαµένοντος, αόριστης διάρκειας ή δεκαετούς, 5ετή δελτίου γονέα ηµεδαπού κοκ. 
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ü Θεσπίζεται για πρώτη φορά: Η δυνατότητα του εκλέγεσθαι µέχρι και το αξίωµα 

του ∆ηµοτικού Συµβούλου, όπως ακριβώς ισχύει και για του υπηκόους χωρών της Ε.Ε. 

ü Προστίθενται µετά τη διαβούλευση: Το να µπορούν να εκλέγονται σε 

αυτοδιοικητικά αξιώµατα µόνον όσοι γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική γλώσσα ώστε να 

µπορούν να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους. 

ü Προστίθενται µετά τη διαβούλευση: Το να αποτελούν κώλυµα εγγραφής σε 

ειδικό εκλογικό κατάλογο η τυχόν ποινική καταδίκη που θα συνεπαγόταν στην περίπτωση 

Έλληνα την αποστέρηση πολιτικών δικαιωµάτων. 

 

Τελικά, έχοντας ενσωµατώσει τις τροποποιήσεις που προέκυψαν µετά τη 

διαβούλευση ψηφίστηκε ο Νόµος 3838/10, µε θέµα «Σύγχρονες διατάξεις για την 

Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων 

µεταναστών και άλλες ρυθµίσεις», Αριθµός Φ.Ε.Κ. Α49/10, από τη Βουλή των Ελλήνων 

στις 16 Μαρτίου 2010. Ωστόσο, θα πρέπει να σηµειωθεί πως για τη συγκεκριµένη 

διαβούλευση δεν υπάρχει, τουλάχιστον δηµόσια διαθέσιµη, η σχετική έκθεση58 µε τα 

αποτελέσµατα της συµβολής των σχολίων των πολιτών που συµµετείχαν στη διαβούλευση.  

  

6.8. Συµπεράσµατα 

 

Η οπτικοποίηση της διαβούλευσης έγινε µε τη λογική ότι η επεξεργασία και η 

καταχώρηση των δεδοµένων στο Debategraph υλοποιήθηκε από ένα άτοµο. Ωστόσο, η 

υπάρχουσα κατάσταση περιορίζει την ιδανική προοπτική συµµετοχής πολλών χρηστών 

απευθείας στη διαδικασία καταχώρησης των θέσεων/προτάσεων/επιχειρηµάτων τους στην 

πλατφόρµα οπτικοποίησης. Μια τέτοια προοπτικό θα µπορούσε να περιλαµβάνει τα εξής: 

• Το Σχέδιο Νόµου να «τεµαχίζεται» όσο το δυνατόν περισσότερο, ώστε ο χάρτης να 

γίνεται ιδιαίτερα λεπτοµερής και να περιέχει πολλά επίπεδα. 

• Να καταχωρούνται από το διαχειριστή  του συστήµατος οι θέσεις που 

προβλέπονται από το Σχέδιο Νόµου. Οι θέσεις αυτές  να καταχωρούνται ως 

θεµατικές ενότητες και υποενότητες, προκειµένου να δηµιουργούνται επίπεδα 

διάρθρωσης. 

                                                 
58 Από τον Αύγουστο του 2010 οπότε και άλλαξε ο κανονισµός της Βουλής είναι πλέον υποχρεωτικό τα 

νοµοσχέδια να συνοδεύονται µεταξύ άλλων και από έκθεση επί της δηµόσιας διαβούλευσης. Βλέπε αρ. 85 

παρ. 3 του κτΒ 

http://www.ypes.gr/UserFiles/24e0c302-6021-4a6b-b7e4-8259e281e5f3/N_3838_1.pdf
http://www.ypes.gr/UserFiles/24e0c302-6021-4a6b-b7e4-8259e281e5f3/N_3838_1.pdf
http://www.ypes.gr/UserFiles/24e0c302-6021-4a6b-b7e4-8259e281e5f3/N_3838_1.pdf
http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/Kanonismos-tis-Voulis/article-85/
http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/Kanonismos-tis-Voulis/article-85/
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• Ο κάθε χρήστης (πολίτης /εµπλεκόµενος φορέας) να εγγράφεται στο σύστηµα και 

έπειτα να έχει τη πρόσβαση στο χάρτη. Εκεί θα µπορεί να περιηγηθεί εύκολα και 

γρήγορα.  

• Ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να κάνει ανάγνωση της εισαγωγής-σύνοψης που 

εµφανίζεται στο πρώτο επίπεδο χάρτη, στις λεπτοµέρειες στα δεξιά του χάρτη, για 

να ενηµερωθεί γρήγορα και ουσιαστικά περί τίνος πρόκειται, χωρίς να είναι 

υποχρεωµένος να διαβάσει το σύνολο του κειµένου του νοµοσχεδίου. 

• Έπειτα θα µπορεί να περιηγηθεί στις ενότητες και υποενότητες που επιθυµεί, να 

ενηµερωθεί µε τον ίδιο τρόπο όπως αναφέρθηκε και παραπάνω µέσω των 

λεπτοµερειών που εµφανίζονται για κάθε ενότητα κ.τ.λ., και να υποβάλει τις 

θέσεις/προτάσεις/επιχειρήµατά του  σε υπάρχουσες ενότητες ή να δηµιουργήσει τις 

δικές του, καθώς και να υποβάλλει τη γενική του άποψη για το Σχέδιο Νόµου στην 

προβλεπόµενη γι’ αυτό το σκοπό ενότητα «Γενικά Σχόλια». 

• Κάνοντας ένα ή περισσότερα κλικ πίσω ή µπροστά, ο χρήστης θα µπορεί να 

µεταβεί σε όποια περιοχή του χάρτη-νοµοσχεδίου επιθυµεί και να επέµβει όπως 

αυτός θέλει. 

Επίσης, ένα ενδιαφέρον και ιδιαίτερα χρήσιµο χαρακτηριστικό που θα µπορούσε να 

ενσωµατωθεί µελλοντικά στην απευθείας οπτικοποίηση διαβούλευσης από τους χρήστες, 

είναι η ύπαρξη ενός «counter» που θα µετράει πόσες φορές επιλέγεται κάποια πρόταση ή 

επιχείρηµα από τους χρήστες. Με άλλα λόγια, θα καταµετρείται η συχνότητα εµφάνισης 

των διαφόρων  θέσεων που θα προκύπτουν από τους πολίτες, καθώς και το πόση στήριξη 

απολαµβάνουν οι θέσεις του Σχεδίου Νόµου. Ταυτόχρονα θα εµφανίζεται το πόσο 

«ισχυρό» ή δηµοφιλές είναι το κάθε δεδοµένο του χάρτη. Αυτό το χαρακτηριστικά µπορεί 

να αποδειχθεί χρήσιµο τόσο στο χρήστη, όσο και στο διαχειριστή της πλατφόρµας, αφού 

θα δίνει τη δυνατότητα από τη µία πλευρά να δει ο χρήστης πόσα κλικ έχουν γίνει σε 

κάποιο στοιχείο του χάρτη και από την άλλη πλευρά, για παράδειγµα στο αρµόδιο 

Υπουργείο, να εξαχθούν εύκολα πολλά συµπεράσµατα. 

Οι προτάσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω θα µπορούσαν, ενδεχοµένως, να 

ενσωµατωθούν στην πλατφόρµα οπτικοποίησης επιχειρηµάτων, όπως το Debategraph, ή 

και σε κάποια άλλου τύπου πλατφόρµα που να συνδυάζει τα χαρακτηριστικά των 

Debategraph και opengov. 
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Εποµένως, µελλοντικά η έρευνα θα ήταν ενδιαφέρον να προσανατολιστεί στη 

«διεύρυνση» της πλατφόρµας οπτικοποίησης επιχειρηµάτων, ώστε να καλυφθούν οι 

παραπάνω απαιτήσεις.  

Συµπερασµατικά θα µπορούσαµε να πούµε πως η οπτικοποίηση των ιδεών που 

προκύπτουν από τα σχόλια των πολιτών σε µια ηλεκτρονική διαβούλευση, µέσω ενός 

οπτικοποιηµένου χάρτη επιχειρηµάτων, είναι δυνατόν να συµβάλλει στα εξής: 

ü Αποσαφήνιση των ζητηµάτων µεταναστευτικής πολιτικής που τίθενται σε 

ηλεκτρονική διαβούλευση µε τους πολίτες. 

ü ∆ιευκόλυνση της συµµετοχής των πολιτών στη διαδικασία διαµόρφωσης 

µεταναστευτικής πολιτικής, χάρη στην οπτικοποίηση του διαλόγου τους µε την 

Πολιτεία.  

ü ∆ιευκόλυνση των moderators που διαχειρίζονται µια ηλεκτρονική διαβούλευση, 

καθώς η δηµιουργία εξαρχής οπτικοποιηµένου χάρτη εξασφαλίζει ότι τα 

συµπεράσµατα της διαβούλευσης θα εξαχθούν µε συνέπεια και ακρίβεια. 

ü Μείωση της «γραφειοκρατίας», αφού δίνεται η δυνατότητα σε ένα ευρύ φάσµα 

πολιτών να συµµετέχουν στη διαβούλευση χωρίς να απαιτείται η ανάγνωση 

µακροσκελών κειµένων που περιέχουν νοµική ορολογία.  

ü Περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας του διαλόγου µεταξύ κράτους και πολιτών. 

ü Έµπρακτη εφαρµογή των Συστηµάτων Οπτικοποίησης Επιχειρηµάτων στη 

διαδικασία ενίσχυσης της ηλεκτρονικής συµµετοχής των πολιτών για τη 

διαµόρφωση πολιτικών. 

Ωστόσο, θα πρέπει να επισηµανθεί ότι σε µια άλλη µελέτη περίπτωσης, που θα 

αφορούσε σε διαφορετικό θέµα και πιθανώς να περιελάµβανε διαφορετικά δεδοµένα, 

ενδέχεται να µην ίσχυε µέρος ή και το σύνολο των παρατηρήσεων που διατυπώθηκαν 

παραπάνω.  

Τέλος, έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω θα µπορούσε να ισχυριστεί κανείς, πως η 

συµµετοχή των πολιτών και η εποικοδοµητική τους παρέµβαση µέσω των σχολίων που 

υποβλήθηκαν στην ηλεκτρονική δηµόσια διαβούλευση, τελικά συνέβαλε στη 

δροµολόγηση ουσιαστικών αλλαγών σε επίπεδο διαµόρφωσης Νόµων και συντέλεσε, 

συνεπώς, στη συµµετοχή τους στη διαµόρφωση  πολιτικής. Ωστόσο, παραµένουν κάποια 

ερωτήµατα, ως προς το ποιοι πολίτες τελικά είναι αυτοί, οι οποίοι έχουν πραγµατικά 

πρόσβαση και συµµετοχή στη διαµόρφωση πολιτικών και µε ποιους τρόπους θα µπορούσε 

να διευρυνθεί µελλοντικά η όλη διαδικασία προκειµένου να δοθεί απάντηση σε τέτοια 

ερωτήµατα. 
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7. Αυτοµατοποίηση Πολιτικής 

 

7.1. Εισαγωγή 

 

Στις µέρες µας, παρατηρείται ότι όλο και περισσότερες επιχειρήσεις, οργανισµοί 

αλλά και δηµόσιοι φορείς κρατών, στρέφονται προς τη δηµιουργία και εφαρµογή µιας 

σύγχρονης αρχιτεκτονικής ΤΠΕ, που βασίζεται σε ένα service-oriented59 µοντέλο. Βασικός 

στόχος τους είναι η εξασφάλιση ότι οι πολιτικές τους (οι στρατηγικές των επιχειρήσεων-

οργανισµών και οι πολιτικές των κρατών αντίστοιχα), εφαρµόζονται µε συνέπεια και 

ακρίβεια και ότι οι τελευταίες µπορούν να επικαιροποιηθούν  όταν χρειάζονται αλλαγές. 

Στην περίπτωση των µεταναστευτικών πολιτικών που αναπτύσσει ένα κράτος, όπου και 

εστιάζεται το ενδιαφέρον της παρούσας εργασίας, εξαιτίας της φύσης τους αλλά και του 

γρήγορου ρυθµού εξέλιξής τους, παρουσιάζεται η ανάγκη αυτοµατοποίησης των 

πολιτικών. Παρακάτω, αφού  περιγραφεί η έννοια της αυτοµατοποίησης πολιτικής και τα 

χαρακτηριστικά της, θα παρουσιαστεί ένα σενάριο εφαρµογής της Λύσης 

Αυτοµατοποίησης Μεταναστευτικής Πολιτικής της Oracle (OPA) σε ελληνικά δεδοµένα, 

προκειµένου να δειχθεί πως είναι δυνατόν να αντιµετωπιστούν οι διάφορες προκλήσεις 

που συναντούν οι φορείς εφαρµογής µεταναστευτικής πολιτικής.  

 

7.2. Έννοια και χαρακτηριστικά αυτοµατοποίησης πολιτικής 

 

Αν θέλαµε να δώσουµε ένα ορισµό για την έννοια της αυτοµατοποίησης πολιτικής, 

θα λέγαµε ότι είναι η χρήση των συστηµάτων πληροφορικής (ΤΠΕ) µε σκοπό την 

αυτοµατοποίηση της ερµηνείας και της εφαρµογής των πολιτικών ενός κράτους. Η έννοια 

της αυτοµατοποίησης πολιτικής σε γενικές γραµµές χαρακτηρίζεται από τα παρακάτω 

στοιχεία: 

ü Χρήση φυσικής γλώσσας για την υποστήριξη µη τεχνικών θεµάτων µέσω των 

ΤΠΕ. 

                                                 
59 Η Service Oriented Architecture (SOA) είναι ένα σύνολο κανόνων και µεθοδολογιών για το σχεδιασµό και 

την ανάπτυξη λογισµικού µε τη µορφή διαλειτουργικών υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες αυτές είναι σαφώς 

καθορισµένες λειτουργίες των επιχειρήσεων που είναι δοµηµένες ως µέρη λογισµικού (διακριτά κοµµάτια 

κώδικα και / ή δοµές δεδοµένων), που µπορούν να επαναχρησιµοποιηθούν για διαφορετικούς σκοπούς. Οι 

αρχές σχεδιασµού των SOA χρησιµοποιούνται κατά τη διάρκεια των φάσεων ανάπτυξης και υλοποίησης 

συστηµάτων. 
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ü Ερµηνεία νοµοθεσίας και νοµικών εγγράφων χρησιµοποιώντας τεχνολογικά 

εργαλεία, τα οποία αυτοµατοποιούν τα αποτελέσµατα της εκάστοτε πολιτικής. 

ü Αντανακλά περισσότερο τον κύκλο χάραξης πολιτικής, παρά του τεχνολογικού 

εργαλείου που χρησιµοποιείται, επειδή ενσωµατώνει τις αλλαγές στην πολιτική 

αµέσως µόλις συµβούν και όχι µήνες αργότερα (Oracle, 2010). 

Έχοντας υπόψη τα στάδια του κύκλου διαµόρφωσης πολιτικής, θα λέγαµε ότι οι 

εφαρµογές αυτοµατοποίησης πολιτικών θα µπορούσαν να αποδειχθούν ως χρήσιµα 

εργαλεία κατά το στάδιο της Παρακολούθηση της πολιτικής (Monitoring the policy).   

 

7.3. Παράγοντες που ωθούν στην αυτοµατοποίηση της πολιτικής 

 

Στη σύγχρονη παγκόσµια πραγµατικότητα υπάρχουν πολλοί παράγοντες που θα 

µπορούσαν να ωθήσουν τους αρµόδιους φορείς υλοποίησης πολιτικών ενός κράτους στην 

υιοθέτηση αυτοµατοποιηµένων λύσεων πολιτικής.  

1. Πολυπλοκότητα νοµοθεσίας. Είναι γεγονός ότι η πολυπλοκότητα της 

νοµοθεσίας, και κατά συνέπεια των πολιτικών, όλο και αυξάνεται, µε 

αποτέλεσµα να δυσχεραίνεται η διαδικασία λήψης πολιτικών αποφάσεων.  

2. Εξέλιξη νοµοθεσίας. Εξίσου ταχείς ρυθµούς ακολουθεί και η εξέλιξη της 

νοµοθεσίας. Οι συνεχόµενες αλλαγές στη νοµοθεσία µπορεί να οφείλονται 

σε παράγοντες οικονοµικούς, γεωπολιτικούς, άµυνας και ασφάλειας των 

κρατών κ.τ.λ.. Σε αυτή την περίπτωση η δυσκολία έγκειται στο γεγονός ότι 

αυτές οι αλλαγές επιβάλλεται να εφαρµοστούν γρήγορα και µε τον 

αποτελεσµατικότερο δυνατό τρόπο.  

3. Οικονοµικοί περιορισµοί.  Λόγω των περιορισµένων προϋπολογισµών 

απειλείται η αποτελεσµατικότητα εφαρµογής των πολιτικών. Έτσι, πολλές 

φορές, χρησιµοποιούνται πολυδάπανα προγράµµατα ΤΠΕ (IT projects) και 

call centers, τα οποία αντίθετα από τις προσδοκίες, τελικά  δεν 

αποδεικνύονται καινοτόµα και αποδοτικά.  

4. Εµπιστοσύνη των πολιτών. Για να κερδηθεί η εµπιστοσύνη των πολιτών 

επιβάλλεται η εφαρµογή των πολιτικών να γίνεται µε διαφάνεια. Σε µια 

κοινωνία όπου η ελευθερία της πληροφόρησης όλο και αυξάνεται, είναι 

αναµενόµενο να αυξάνεται και η πίεση των πολιτών προς την Πολιτεία για 

την τήρηση όσων προβλέπει η νοµοθεσία κατά την εφαρµογή των 

πολιτικών.  
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7.4. Λύση Αυτοµατοποίησης Μεταναστευτικής Πολιτικής της Oracle  

 

Η αυτοµατοποίηση πολιτικής της Oracle έχει ως στόχο τη µείωση του χάσµατος που 

δηµιουργείται ανάµεσα σε αυτόν που δηµιουργεί και εφαρµόζει µια πολιτική (κράτος) και 

τον τελικό χρήστη (πολίτης). Αυτό επιτυγχάνεται µέσω της παροχής κατάλληλων 

εργαλείων για το σχεδιασµό, τη δοκιµή και την ανάπτυξη πολιτικών µε αυτοµατοποιηµένο 

τρόπο.  

Ένα τέτοιο σύγχρονο εργαλείο αυτοµατοποίησης πολιτικής προσαρµοσµένο στις 

διαδικασίες ερµηνείας και εφαρµογής µεταναστευτικής πολιτικής είναι το (Oracle’s Policy 

Automation Solution Immigration (OPA for Immigration)60, δηλαδή η Λύση 

Αυτοµατοποίησης Μεταναστευτικής Πολιτικής της Oracle. 

Πιο συγκεκριµένα, µέσω της χρήσης του OPA οι δηµόσιοι φορείς µεταναστευτικής 

πολιτικής ανά τον κόσµο, έχουν τη δυνατότητα να απλοποιήσουν την προβλεπόµενη 

νοµοθεσία και να παρέχουν στους πολίτες διαδραστική καθοδήγηση. Το σηµαντικότερο, 

ωστόσο, είναι ότι χάρη στο OPA, αυτοµατοποιούνται διαδικασίες όπως η έκδοση visa, 

διαβατηρίων, αδειών παραµονής, απόδοση υπηκοότητας και ιθαγένειας κ.α..  

Το OPA εφαρµόζεται ήδη από την κυβέρνηση της Αυστραλίας (Department of 

Immigration and Citizenship, Australia / DIAC). Αξίζει να σηµειωθεί πως µε τη χρήση του 

OPA δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες που αιτούνται χορήγηση visa να δοκιµάσουν 

αυτοµατοποιηµένα αν είναι δικαιούχοι σε 57 τύπους visa. Επίσης, είναι αξιοσηµείωτο ότι 

πλέον το 98% των περιπτώσεων αίτησης visa γίνεται µε αυτοµατοποιηµένο τρόπο. Τέλος, 

έχουν αυτοµατοποιηθεί 1.500 πολιτικές για περισσότερες από 750.000 αιτήσεις χορήγησης 

visa ετησίως.  Σύµφωνα µε τα ως τώρα αποτελέσµατα αποδεικνύεται ότι το OPA θα 

µπορούσε να εφαρµοστεί µε επιτυχία και σε άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις.  

Το OPA αποτελείται από δύο µέρη: Το πρώτο, Oracle Policy Modeling – 

Μοντελοποίηση Πολιτικής, παρέχει ένα περιβάλλον σύνταξης νόµων/κανόνων, που 

λειτουργεί σε φυσική γλώσσα και ενσωµατώνεται πλήρως µε τις εφαρµογές του Microsoft 

Office. Περιλαµβάνει λειτουργίες όπως αποσφαλµάτωση (debugging), δοκιµές 

παλινδρόµησης (regression testing), και ανάλυση αποτελεσµάτων εναλλακτικών σεναρίων 

(what-if-analysis) για αλλαγές στην πολιτική. Οι κανόνες που συντάσσονται, εφαρµόζονται 

στο δεύτερο µέρος, Oracle Policy Automation-Αυτοµατοποίηση Πολιτικής, προκειµένου 

να αυτοµατοποιηθούν  διαδικασίες, όπως για παράδειγµα η έκδοση /απόρριψη χορήγησης 
                                                 
60 Στο εξής OPA 
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visa, ή η έγκριση/απόρριψη απόδοσης υπηκοότητας σε κάποιο υποψήφιο πολίτη. Τέλος, το 

OPA, περιλαµβάνει διαδραστικά ερωτηµατολόγια, καθώς είναι σχεδιασµένο για service-

oriented αρχιτεκτονικές (SOAs). Στην Εικόνα 18, παρουσιάζεται σχηµατικά η δοµή του 

OPA.  

 

Εικόνα 18: ∆οµή OPA 

 
Πηγή: www.oracle.com 

 

7.5. Προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι δηµόσιοι φορείς µεταναστευτικής πολιτικής  

 

Καθηµερινά, σε όλο τον κόσµο, οι αρµόδιοι δηµόσιοι φορείς µεταναστευτικής 

πολιτικής ασχολούνται µε περιπτώσεις χορήγησης visa, διαβατηρίων, ανανέωσης αδειών 

παραµονής, αιτήσεων χορήγησης υπηκοότητας κ.τ.λ.. Ωστόσο, οι διαδικασίες αυτές 

δυσχεραίνονται εξαιτίας της πολυπλοκότητας της µεταναστευτικής νοµοθεσίας. Για 

παράδειγµα, σε αρκετές χώρες υπάρχουν πολλές κατηγορίες χορήγησης visa και ακόµα 

περισσότερες υποκατηγορίες, που καθορίζονται βάσει νοµοθεσίας. Έτσι, είναι δύσκολο για 

τον εκάστοτε αρµόδιο φορέα µεταναστευτικής πολιτικής να αποφασίσει στην πράξη εάν 

ένας µετανάστης που αιτείται visa πληροί όλα τα κριτήρια για να του χορηγηθεί.  

 Είναι γεγονός, ότι στην παγκοσµιοποιηµένη κοινωνά όπου ζούµε, µέρα µε τη µέρα 

ο αριθµός των διάφορων αιτήσεων που υποβάλλονται από µετανάστες αυξάνεται. Ως 

αποτέλεσµα πολλοί δηµόσιοι φορείς µεταναστευτικής πολιτικής επιφορτίζονται µε µεγάλο 

υπερβολικό όγκο δουλειάς και αναγκάζονται να δαπανήσουν επιπλέον πόρους σε 
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τεχνολογικές υποδοµές και έµψυχο δυναµικό,  προκειµένου να ανταπεξέλθουν στις νέες 

προκλήσεις. Επιπλέον, όλες οι διαδικασίες γίνονται πιο χρονοβόρες.  

Οι κυβερνήσεις των κρατών που αντιµετωπίζουν παρόµοιες προκλήσεις στρέφουν 

την προσοχή τους στους  εξής τοµείς (Oracle, 2010):  

• Βελτίωση Απόδοσης επεξεργασίας. Οι διαδικασίες µπορούν να βελτιωθούν, 

µέσω της χρήση νέων τεχνολογιών. Σε περιπτώσεις όπως η ψηφιοποίηση 

εντύπων αιτήσεων και η αυτοµατοποίηση της διαδικασίας καθορισµού 

επιλεξιµότητας επιτυγχάνεται η µείωση του αριθµού των συσσωρευµένων 

αιτήσεων και του κόστους επεξεργασίας τους, αλλά και η βελτίωση της 

ακρίβειας και συνέπειας τους. 

• Απλοποίηση της νοµοθεσίας. Πολλές χώρες επιθυµούν να µειώσουν την 

πολυπλοκότητα της νοµοθεσίας τους για τη µετανάστευση πολιτική. Η 

απλοποίηση της νοµοθεσίας µπορεί να συµβάλλει στη  µείωση τόσο του 

κόστους κατάρτισης προσωπικού όσο και του κινδύνου λαθών. Επίσης, θα 

µπορούσε να αυξήσει τη διαφάνεια και να επιταχύνει τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων 

• Βελτίωση πληροφόρησης των πολιτών. Η παροχή ξεκάθαρων, κατανοητών 

και εύκολα προσβάσιµων από τους πολίτες/µετανάστες πληροφοριών 

µπορεί να συντελέσει στη βελτίωση  των παρεχόµενων υπηρεσιών. Για 

παράδειγµα, η έγκαιρη παροχή σαφών οδηγιών για τα κριτήρια 

επιλεξιµότητας αίτησης χορήγησης visa, θα αποτρέψει τους µετανάστες-

υποψήφιους να καταθέσουν περιττές αιτήσεις και κατά συνέπεια θα µειωθεί 

ο φόρτος εργασίας του αντίστοιχου τµήµατος κ.ο.κ.. Συνήθως, η παροχή 

τέτοιων πληροφοριών γίνεται µέσω συγκεκριµένων ιστοσελίδων του 

διαδικτύου, όπου αναρτώνται µε σαφήνεια τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις. 

Μια τέτοια δηµοφιλής ιστοσελίδα είναι η www.benefits.gov στις Η.Π.Α61.  

 

7.6. Οφέλη OPA 

 

Προκειµένου να κατανοηθεί καλύτερα το σενάριο εφαρµογής αυτοµατοποίησης 

πολιτικής στα δεδοµένα της ελληνικής νοµοθεσίας για τη µετανάστευση, κρίνεται σκόπιµο 

να εντοπίσουµε πρώτα πως µπορεί να συνεισφέρει το εργαλείο OPA στην αντιµετώπιση 

                                                 
61 ∆ιαθέσιµο στο σύνδεσµο: http://www.benefits.gov/ 

http://www.benefits.gov/
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των προκλήσεων που περιγράφηκαν παραπάνω. Σύµφωνα, λοιπόν,  µε την Oracle, τα 

πλεονεκτήµατα που προσφέρει το OPA είναι τα εξής: 

ü Άµεση ανταπόκριση και προσαρµογή στις αλλαγές τις νοµοθεσίας. 

ü Γρήγορη, ακριβής και τεκµηριωµένη απάντηση επιλεξιµότητας στον 

αιτούντα µετανάστη.  

ü Μείωση της εξάρτησης από το τεχνικό προσωπικό. Οι αρµόδιοι 

υπάλληλοι µπορούν µε απλό τρόπο να καταχωρήσουν τους κανόνες που 

καθορίζονται από τη µεταναστευτική νοµοθεσία, χρησιµοποιώντας 

φυσική γλώσσα σε εφαρµογές office, χωρίς να απαιτείται η σύνταξη 

περίπλοκου κώδικα.  

ü Υποστήριξη των αιτούντων µέσω της παροχής τεκµηριωµένης 

πληροφόρησης µε τη µορφή αυτό-καθοδηγούµενων ερωτηµατολογίων. 

ü Απλούστευση των κανόνων. Επιτυγχάνεται κατανοώντας τις συνέπειες 

των αλλαγών στη µεταναστευτική νοµοθεσία, µέσω της ανάλυσης 

εναλλακτικών σεναρίων (what-if analysis ). 

ü Ενίσχυση της αξιοπιστίας. Οι λεπτοµερείς εκθέσεις που παράγονται 

αυτόµατα σε φυσική γλώσσα, τεκµηριώνουν και  δικαιολογούν κάθε 

βήµα της διαδικασίας λήψης µιας απόφασης επιλεξιµότητας. Έτσι, 

ενισχύεται η αξιοπιστία στην Πολιτεία και µειώνονται οι διαµαρτυρίες 

και οι προσφυγές.  

ü Ενσωµάτωση µε άλλες ευρέως διαδεδοµένες ΤΠΕ. Επιπλέον, η 

συνεργασία µε εταιρείες όπως οι IBM, Cap Gemini, Unisys, και CSC, 

εξασφαλίζει ότι το εργαλείο OPA εφαρµόζεται σωστά και µπορεί να 

συνεργαστεί µε τις υφιστάµενες τεχνολογικές εφαρµογές. 

Στην εικόνα που ακολουθεί απεικονίζονται συνοπτικά τα σηµεία που περιγράψαµε 

µόλις παραπάνω.   
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Εικόνα 19: ∆ιεργασίες Αυτοµατοποίησης Πολιτικής της Oracle 

 
 

7.7. Σενάριο εφαρµογής OPA στην ελληνική µεταναστευτική πολιτική 

 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται ένα σενάριο εφαρµογής του εργαλείου OPA  στην 

ελληνική µεταναστευτική πολιτική. Ως µελέτη περίπτωσης επιλέχθηκε το Άρθρο 2 του 

Σχεδίου Νόµου που περιγράφηκε στο προηγούµενο κεφάλαιο, έτσι όπως διαµορφώθηκε 

µετά από την ηλεκτρονική διαβούλευση µε τους πολίτες.  Το Άρθρο 2  πραγµατεύεται τις 

«προϋποθέσεις απόδοσης ελληνικής ιθαγένειας µε πολιτογράφηση». Αρχικά θα 

δηµιουργήσουµε µερικούς απλούς κανόνες σύµφωνα µε τους οποίους θα κρίνεται η 

επιλεξιµότητα του υποψήφιου µετανάστη για χορήγηση ελληνικής ιθαγένειας. Έπειτα, θα 

δείξουµε πως τεστάρουµε τους κανόνες αυτούς σε ένα σενάριο που βασίζεται σε 

πραγµατικά δεδοµένα.  

Στόχος του εργαλείου OPA είναι να γραφούν κανόνες σε φυσική γλώσσα και µε 

απλουστευµένο τρόπο, έτσι ώστε η χρήση του να είναι προσιτή στο χρήστη. Αντίθετα µε 

άλλα εργαλεία δηµιουργίας κανόνων, το OPA  επιτρέπει τη δηµιουργία κανόνων που είναι 

γραµµένοι σε σχεδόν κάθε ανθρώπινη γλώσσα.  

Παρακάτω παρατίθενται συνοπτικά και µε κωδικοποιηµένο τρόπο οι προϋποθέσεις 

πολιτογράφησης που απορρέουν από το εν λόγω άρθρο.  Ο λόγος που έχουν γραφεί µε 

κωδικοποιηµένο τρόπο αφορά στην εξυπηρέτηση της µετέπειτα διαδικασίας.  



 104

Προϋποθέσεις πολιτογράφησης 

Ο αλλοδαπός µπορεί να αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια µε πολιτογράφηση αν 

 

a. είναι ενήλικος κατά το χρόνο της υποβολής της δήλωσης πολιτογράφησης και  

b. είναι ελεύθερος τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης κατά την τελευταία δεκαετία και  

c. είναι ελεύθερος απόφασης απέλασης και  

d. διαµένει νόµιµα στην Ελλάδα πέντε συνολικά έτη την τελευταία δεκαετία και  

e. να έχει επαρκή γνώση της ελληνικής γλώσσας 

f. είτε  

i. αποδεικνύει την ένταξή του στην ελληνική κοινωνία ή 

ii. αποδεικνύει την ενεργό συµµετοχή του στην πολιτική ζωή της χώρας  

και 

g. να προσκοµίσουν τρεις συστατικές επιστολές Ελλήνων πολιτών 

 

Ανοίγουµε το εργαλείο Oracle Policy Modeling για να «σχεδιάσουµε» τους κανόνες. 

Από την επιλογή File menu, όπως φαίνεται και στις παρακάτω εικόνες, δηµιουργούµε ένα 

νέο project, το οποίο ονοµάζουµε «Απόκτηση Ιθαγένειας».  

 

Εικόνα  20: New Project 
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Επιλέγουµε ως γλώσσα του project τα ελληνικά, επιλέγουµε τη θέση αποθήκευσης 

του  και το δηµιουργούµε.  

 

Εικόνα 21: Αποθήκευση/Επιλογή γλώσσας  

 
 

Οι κανόνες µπορούν να καταγραφούν σε αρχεία Word και Excel. Συγκεκριµένα, 

επιλέγουµε αρχείο Excel για τη συγγραφή των κανόνων µας, όταν το νοµικό έγγραφο-πηγή  

είναι πίνακας αποφάσεων (decision table), ή οι κανόνες θα πρέπει να γραφούν έτσι,  ώστε 

να µπορούν να εξαχθούν πολλαπλά συµπεράσµατα από µια λογική. Η συνηθέστερη, 

ωστόσο, πρακτική είναι να χρησιµοποιούνται αρχεία Word για τη συγγραφή των κανόνων. 

Στην περίπτωση που εξετάζουµε θα χρησιµοποιήσουµε ένα αρχείο Word. Επιλέγουµε το 

φάκελο Rules από τη λίστα φακέλων που εµφανίζεται στα αριστερά της οθόνης. Πατώντας 

δεξί κλικ εµφανίζεται ένα popup µενού, απ’ όπου επιλέγουµε Add New Word Document.  

 

Εικόνα 22: Add New Word Document 
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Πατώντας δεξί κλικ πάνω στο αρχείο Word που µόλις δηµιουργήσαµε επιλέγουµε 

Rename και τα µετονοµάζουµε σε «Ιθαγένεια.doc».  

 

Εικόνα 23: Ιθαγένεια.doc 

  
 

Με διπλό κλικ ανοίγει το αρχείο. Το έγγραφο που ανοίγει είναι κενό. Είµαστε έτοιµοι 

να γράψουµε και να επεξεργαστούµε τους κανόνες µας. Το εργαλείο OPA έχει προσθέσει 

µια νέα εργαλειοθήκη η οποία θα χρησιµοποιηθεί για την επεξεργασία των κανόνων. 

Προχωράµε και γράφουµε τους κανόνες που έχουµε δηµιουργήσει νωρίτερα.  

 

Εικόνα 24: ∆ηµιουργία κανόνων 
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 Στο παράδειγµά µας θα χρησιµοποιήσουµε τα εργαλεία: 

ü Conclusion. Τα σηµεία που επισηµαίνονται µε αυτή την επιλογή 

αποτελούν συµπεράσµατα ή αποφάσεις. 

ü Level 1, 2, 3,… Αποτελούν  τους κανόνες. Τα διάφορα επίπεδα 

διάρθρωσης των κανόνων (προϋποθέσεων), µαρκάρονται µε διαφορετικό 

χρώµα. Οι προϋποθέσεις αυτές καταλήγουν κλιµακωτά στο συµπέρασµα. 

ü Rule Name. Το σηµείο που επισηµαίνεται µε την επιλογή αυτή είναι το 

όνοµα του κανόνα-βάση.  

ü  εκτελεί τη λειτουργία compile και τσεκάρει αν οι κανόνες έχουν 

γραφεί µε ορθό τρόπο.  

Αριθµούµε το συµπέρασµα και τις προϋποθέσεις βάζοντας πάντοτε TAB ανάµεσα 

στον αριθµό και το κείµενο, έτσι ώστε το OPA να αναγνωρίσει και να καταχωρήσει τους 

κανόνες, συµπεράσµατα κ.τ.λ.. Επίσης, κατά τη συγγραφή των κανόνων πρέπει να 

χρησιµοποιούνται συγκεκριµένες συνδετικές λέξεις όπως «if, and, either, or», που 

ορίζονται από το Oracle Policy Modeling, και είναι απαραίτητες για να διαµορφωθεί η 

σωστή και λογική δοµή των κανόνων. 

∆ηµιουργώντας τους κανόνες, αρχικά, µαρκάρουµε την πρώτη σειρά του κειµένου, 

που αποτελεί τον τίτλο του κανόνα, επιλέγοντας το εργαλείο Rule Name (Alt+N). 

Εικόνα 25: Τίτλος 

 

http://redstack.files.wordpress.com/2010/08/image5.png
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Έπειτα, µαρκάρουµε µε το εργαλείο Conclusion (Alt+C) το συµπέρασµα: 

 

Εικόνα 26: Συµπέρασµα 

 
 

Τέλος, µε τα εργαλεία Level 1 και Level 2 επισηµαίνουµε τις προϋποθέσεις (a, b, c, 

d, e, f, g) και τις υποπροϋποθέσεις ( i και ii), µε κίτρινο και ροζ χρώµα αντίστοιχα, κ.ο.κ.. 

 

Εικόνα 27: Προϋποθέσεις 1ο επίπεδο 
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Εικόνα 28: Προϋποθέσεις 2ο επίπεδο 

 
 

Αφού έχουµε τελειώσει µε τη δηµιουργία των κανόνων αποθηκεύουµε το έγγραφο 

και εκτελούµε την εντολή Compile « ». Σε αυτή τη φάση εµφανίζονται όλα τα στοιχεία 

του κανόνα που έχουµε δηµιουργήσει. Στην εικόνα που ακολουθεί φαίνονται οι συνθήκες 

που δηµιουργήσαµε.  

 

Εικόνα 29: Compile 

 
 

 

 

 

http://redstack.files.wordpress.com/2010/08/image5.png


 110

Εικόνα 30: Ολοκλήρωση δηµιουργίας κανόνων 

 
 

 Οι κανόνες µας τώρα εµφανίζονται µε αυτή τη µορφή.  

 

Εικόνα 31: Προβολή κανόνων 

 
 

Με την επιλογή του εργαλείου « » µπορούµε να αποκρύψουµε την αρίθµηση που 

προστέθηκε.  

 

Εικόνα 32: Εργαλείο απόκρυψης αρίθµησης 

 

http://redstack.files.wordpress.com/2010/08/image6.png
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Επιστρέφοντας στο Oracle Policy Modeling µπορούµε να τεστάρουµε τους κανόνες 

που δηµιουργήσαµε. Για να γίνει αυτό επιλέγουµε από το µενού Build, Build and Run και 

έπειτα στο παράθυρο διαλόγου που εµφανίζεται επιλέγουµε Compile and Continue.  

 

Εικόνα 33: Build and Run 

 
 

Εικόνα 34: Run  

 
 

Στη συνέχεια εµφανίζεται ένα ακόµα popup παράθυρο διαλόγου όπου επιλέγουµε 

Run with Oracle Determinations και τέλος Run.  

 

Εικόνα 35: Επιλογή προβολής σε Oracle Web Determinations 
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Σε αυτό το σηµείο η εφαρµογή συνδέεται µε τον server του OPA, ανοίγοντας 

ταυτόχρονα ένα browser που εµφανίζει την οθόνη των «Web Determinations». Στο 

περιβάλλον Web Determinations συνέντευξη µε τον ενδιαφερόµενο χρήστη η οποία 

στηρίζεται στους κανόνες που δηµιουργήσαµε νωρίτερα.  

Η ηλεκτρονική συνέντευξη που ξενικά έχει τη µορφή που φαίνεται στην Εικόνα 36.  

Η συνέντευξη γίνεται µε τη µορφή ερωτήσεων. Η συνέντευξη ξεκινά µόλις ο χρήστης 

κάνει κλικ στο σύνδεσµο «Ο αλλοδαπός µπορεί να αποκτήσει ελληνική ιθαγένεια µε 

πολιτογράφηση». Το OPA προβάλει την πρώτη ερώτηση που πρέπει να απαντήσει ο 

χρήστης. Η συνέντευξη συνεχίζεται παραθέτοντας τις προϋποθέσεις µία-µία υπό τη µορφή 

ερωτήσεων. Ο χρήστης καλείται να δώσει δυαδικού τύπου απαντήσεις. 

 

Εικόνα 36: Προβολή Oracle Web Determinations 

 
 

Εικόνα 37: Συνέντευξη στο Oracle Web Determinations 1 

 
 

Εικόνα 38: Συνέντευξη στο Oracle Web Determinations 2 
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Εικόνα 39: Συνέντευξη στο Oracle Web Determinations 3 

 
 

Εικόνα 40: Συνέντευξη στο Oracle Web Determinations 4 

 
 

Εικόνα 41: Συνέντευξη στο Oracle Web Determinations 5 

 
 

Εικόνα 42: Συνέντευξη στο Oracle Web Determinations 6 

 

 

Εικόνα 43: Συνέντευξη στο Oracle Web Determinations 7 
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Αφού απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις εµφανίζεται στην οθόνη του Web 

Determinations το αποτέλεσµα, δηλαδή αν ο υποψήφιος-χρήστης πληροί τις προϋποθέσεις 

ή όχι. 

Εικόνα 44: Αποτέλεσµα συνέντευξης στο Oracle Web 

Determinations

 
 

Ακολουθώντας το σύνδεσµο «Why?», όπου τεκµηριώνεται το αποτέλεσµα της 

συνέντευξης, ο χρήστης µπορεί να δει αναλυτικά ποιες ποιές προϋποθέσεις 

ικανοποιούνται, βλέποντας τις συνθήκες των κανόνων που γράφτηκαν στην αρχή.  

 

Εικόνα 45: Τεκµηρίωση αποτελέσµατος συνέντευξης 

 
 

Ο χρήστης µπορεί να επαναλάβει τη συνέντευξη πολλές φορές για να διαπιστώσει τα 

διαφορετικά συµπεράσµατα που εξάγονται απαντώντας µε εναλλακτικό τρόπο στις ίδιες 

ερωτήσεις.  

 

Εικόνα 46: Εναλλακτική απάντηση συνέντευξης 
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Στην περίπτωση που ο χρήστης απαντήσει αρνητικά σε κάποια ερώτηση-προϋπόθεση 

η συνέντευξη τερµατίζεται αυτόµατα και εµφανίζεται στην οθόνη το συµπέρασµα της 

συνέντευξης καθώς και η αιτιολόγησή του.  

 

Εικόνα 47: Αιτιολόγηση συµπεράσµατος 

 
 

Τέλος η κάθε συνέντευξη που διενεργείται στο Oracle Web Determinations µπορεί να 

αποθηκευθεί και να προβληθεί αργότερα.  

 

Εικόνα 48: Αποθήκευση συνέντευξης 1 

 
Εικόνα 49: Αποθήκευση συνέντευξης  2 

 
Εικόνα 50: Επαναπροβολή συνέντευξης 

 
 

∆ιαπιστώνουµε ότι οι κανόνες που δηµιουργήσαµε προηγουµένως λειτουργούν. 

Ωστόσο, η συνέντευξη δεν έχει αρκετή συνοχή, λόγω του τρόπου που εµφανίζονται οι 
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ερωτήσεις. Επιστρέφοντας στο Oracle Policy Modeling µας δίνεται η δυνατότητα να 

εντάξουµε τις ερωτήσεις/προϋποθέσεις σε λογικές οµάδες και να προβάλουµε κάθε οµάδα 

ερωτήσεων ξεχωριστά. Τέτοιες οµάδες µπορεί να είναι, για παράδειγµα, οι προϋποθέσεις ή 

οι υπο-προϋποθέσεις µιας προϋπόθεσης. Συνήθως, η ανάγκη οµαδοποίησης των 

ερωτήσεων της συνέντευξης είναι εντονότερη στις περιπτώσεις περίπλοκης νοµοθεσίας και 

κατά συνέπεια συνθέτων νοµικών κειµένων. Επιλέγουµε από το µενού φακέλων στα 

αριστερά Interviews και έπειτα Add New Screens File. Ο νέος φάκελος δηµιουργείται και 

ονοµάζεται Προβολές. 

Εικόνα 51: Interviews 

 
 

Ανοίγουµε το νέο Interview που µόλις δηµιουργήσαµε, επιλέγουµε το φάκελο 

Question Screens και από το popup µενού που εµφανίζεται κάνουµε κλικ στην επιλογή 

New Question Screen.  

Εικόνα 52:  New Question Screen 

 
Σε αυτό το σηµείο δηµιουργούµε την προβολή-screen µιας ερώτησης. Στο πεδίο 

Screen title καταχωρούµε το όνοµα π.χ. Ηλικία, και στη συνέχεια επιλέγουµε New 
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Attribute Input. Για να προσθέσουµε µια ερώτηση, επιλέγουµε, για παράδειγµα,  «είναι 

ενήλικος κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης πολιτογράφησης» από τη λίστα 

ερωτήσεων που εµφανίζεται στα δεξιά και καταχωρούµε µε Create. Το σύνολο των 

ερωτήσεων που έχουµε προσθέσει εµφανίζεται στα αριστερά του παραθύρου.  

 

Εικόνα 53: Προσθήκη ερωτηµάτων 

 

 

Εικόνα 54: Οµαδοποίηση ερωτηµάτων 1 

 
 

Οµοίως, δηµιουργούµε τα screens « Ηλικία, Νοµικές προϋποθέσεις, Να αποδεικνύει, 

Χρονικός περιορισµός, Γνώσεις, ∆ικαιολογητικά».  

 

 

 

 

Εικόνα 55: Οµαδοποίηση ερωτηµάτων 2 
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Οι οµαδοποιηµένες ερωτήσεις θα προβάλλονται στο Web Determinations όπως τις 

έχουµε καταχωρίσει.  

 

Εικόνα 56: Oracle Web Determinations- Ηλικία 

 

 

Εικόνα 57: Oracle Web Determinations-Νοµικές προϋποθέσεις 

 

 

Εικόνα 58: Oracle Web Determinations-Να αποδεικνύει 

 

 

Εικόνα 59: Oracle Web Determinations-Χρονικός περιορισµός 
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Εικόνα 60: Oracle Web Determinations-Γνώσεις 

 

 

Εικόνα 61: Oracle Web Determinations-∆ικαιολογητικά 

 
 

Θα πρέπει να σηµειωθεί πως κάθε φορά που προσθέτουµε κάτι νέο στο Oracle Policy 

Modeling εκτελούµε την εντολή Build and Run/Build για να καταχωρηθούν οι αλλαγές και 

να εµφανιστούν στο Web Determinations. 

Το εργαλείο OPA δίνει επιπλέον τη δυνατότητα προβολής των σχέσεων και των 

εξαρτήσεων που δηµιουργούνται µεταξύ των κανόνων. Χάρη σε αυτή τη δυνατότητα ο 

χρήστης µπορεί να αναγνωρίσει τους κανόνες που δεν χρησιµοποιούνται και να 

διαπιστώσει την «κυκλική λογική» που υπάρχει. Παρόλα αυτά, κάτι τέτοιο είναι εµφανές 

περισσότερο στις περιπτώσεις πολυσύνθετων κανόνων και όχι σε απλά παραδείγµατα, 

όπως αυτό που µελετάµε.  

Η οπτικοποίηση-visualization δηµιουργείται από το φάκελο Visualizations, µε την 

επιλογή Add New Visual Browser File από το popup µενού. Το νέο αρχείο που 

δηµιουργείται ονοµάζεται «Συσχετίσεις».  

 

Εικόνα 62: Visualizations 
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Εικόνα 63: Συσχετίσεις 

 
 

Ανοίγουµε το φάκελο «Συσχετίσεις» και επιλέγουµε New Item. Από το παράθυρο 

διαλόγου που ανοίγει επιλέγουµε «ο αλλοδαπός µπορεί να αποκτήσει την ελληνική 

ιθαγένεια µε πολιτογράφηση», που αποτελεί το αποτέλεσµα-συµπέρασµα των κανόνων 

µας.  

Εικόνα 64: New Item 

 

 

Εικόνα 65: Συσχετίσεις 2 
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 Το αποτέλεσµα αυτό εµφανίζεται στην οθόνη σε γαλάζιο τετραγωνίδιο. Με δεξί κλικ 

πάνω στο τετραγωνίδιο επιλέγουµε Generate Rule Structure και καταχωρούµε µε ΟΚ στο 

παράθυρο διαλόγου που ανοίγει αυτόµατα.  

 

Εικόνα 66: Συσχετίσεις 3 

 

 

Εικόνα 67: Συσχετίσεις 4 
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Οι συσχετίσεις µεταξύ των στοιχείων των κανόνων προβάλλονται σε ένα διάγραµµα 

οντοτήτων. Στο παρακάτω διάγραµµα φαίνονται οι σχέσεις µεταξύ των προϋποθέσεων και 

υπο-προϋποθέσεων των κανόνων µας, αλλά και πως συνδέεται καθεµιά µε το συµπέρασµα.  

 

Εικόνα 68: ∆ιάγραµµα συσχετίσεων 

 
 

7.8. Συµπεράσµατα 

 

Συνοψίζοντας τα οφέλη από τη χρήση της αυτοµατοποίησης πολιτικής καταλήγουµε 

ότι η εφαρµογή εργαλείων όπως το OPA θα µπορούσε να αποδειχθεί χρήσιµη σε στην 

περίπτωση της µεταναστευτικής πολιτικής. Συνοπτικά, η αυτοµατοποίηση της 

µεταναστευτικής νοµοθεσίας συµβάλλει: 

ü Στη σηµαντική µείωση του χρόνου εφαρµογής των αλλαγών της νοµοθεσίας  

ü Στην απλούστευση συνεπώς και καλύτερη κατανόηση του τρόπου εφαρµογής 

της πολύπλοκης νοµοθεσίας 

ü Στην εξισορρόπηση  µεταξύ υποδοµών ΤΠΕ και γραφικής δουλειάς 

ü Στην ενίσχυση της διαφάνειας και συνοχής στη διαδικασία εφαρµογής µιας 

πολιτικής 
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8. Συµπεράσµατα και µελλοντική µελέτη 

 

Η Ηλεκτρονική Συµµετοχή των πολιτών είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε τη 

δηµοκρατική συµµετοχή, εποµένως και µε τις έννοιες της Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 

και Ηλεκτρονικής ∆ηµοκρατίας. Έτσι, ακριβώς όπως ισχυρισθήκαµε ότι η ηλεκτρονική 

δηµοκρατία απαιτεί να προσαρµοσθούν οι θεσµοί της αντιπροσωπευτικής διακυβέρνησης, 

έτσι πρέπει να αναπτυχθούν νέα µοντέλα υπεύθυνων πολιτών ώστε οι πολίτες να εισέλθουν 

στη διαβούλευση για την διαµόρφωση πολιτικών ως ώριµοι και ισότιµοι εταίροι στη 

δηµοκρατική διαδικασία. 

Για να µπορούν οι πολίτες να συµµετέχουν ενεργά και ουσιαστικά στο δηµόσιο 

διάλογο περί πολιτικής θα πρέπει να είναι εφοδιασµένοι µε την κατάλληλη πληροφόρηση. 

Η διαβουλευτική δηµοκρατία απαιτεί άφθονη προσφορά υψηλής στάθµης, ισορροπηµένων 

και µεταβαλλόµενων πηγών πληροφόρησης έτσι ώστε οι πολίτες να µην εισέρχονται στο 

διάλογο µόνο µε τις δικές τους εµπειρίες ή τις εµπειρίες εκείνων µε τους οποίους 

συµφωνούν. 

Η ανάγκη για διεύρυνση της δηµόσιας συµµετοχής γίνεται πιο επιτακτική, και γι’ 

αυτό το σκοπό το ενδιαφέρον των κυβερνήσεων στρέφεται προς την εύρεση νέων 

τεχνολογικών εργαλείων, τα οποία θα συνεισφέρουν στην ουσιαστική δηµοκρατική 

συνδιαλλαγή και συζήτηση µε τους πολίτες σε όλα τα στάδια του κύκλου διαµόρφωσης 

πολιτικής. Αν και η εφαρµογή των εργαλείων αυτών δεν έχει διαγράψει µεγάλη πορεία 

χρονικά, κρίνεται, ωστόσο, ότι µπορούν να αποτελέσουν βασικό στοιχείο για τη διεύρυνση 

της δηµοκρατικής συµµετοχής, αλλά και να συντελέσουν στην εδραίωση µιας 

αποτελεσµατικής επικοινωνίας µεταξύ των πολιτών και των κοινοβουλευτικών τους  

εκπροσώπων.  

Η έρευνα και η ανάπτυξη στην ηλεκτρονική συµµετοχή επικεντρώνεται στη χρήση της 

τεχνολογίας για  τη διευκόλυνση της συµµετοχής των πολιτών, την εξουσιοδότηση και τη 

συναλλαγή-διαβούλευση µε τους πολίτες. Τα διαδικτυακά εργαλεία διευκολύνουν τη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων και ευνοούν τη συµµετοχή των πολιτών στη χάραξη και διαµόρφωση δηµόσιων 

πολιτικών. Αυτό αποδείχθηκε πως µπορεί να επιτευχθεί µέσα από τον ηλεκτρονικό διάλογο της 

κυβέρνησης µε τους πολίτες, χρησιµοποιώντας πλατφόρµες ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων και 

εργαλείων οπτικοποίησης επιχειρηµατολογίας. Πιο συγκεκριµένα, η προ-νοµοθετική 

ηλεκτρονική διαβούλευση αποτελεί µια ιδιαίτερα σηµαντική προσπάθεια, αφού δίνει στους 

πολίτες τη δυνατότητα να συµµετάσχουν ουσιαστικά στη διαµόρφωση νόµων και 

πολιτικών.  
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Ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι το συµπέρασµα ότι η χρήση της τεχνολογίας 

οπτικοποίησης στην ηλεκτρονική διαβούλευση είναι δυνατόν να συµβάλλει στα εξής: 

ü Αποσαφήνιση των ζητηµάτων µεταναστευτικής πολιτικής που τίθενται σε 

ηλεκτρονική διαβούλευση µε τους πολίτες. 

ü ∆ιευκόλυνση της συµµετοχής των πολιτών στη διαδικασία διαµόρφωσης 

µεταναστευτικής πολιτικής, χάρη στην οπτικοποίηση του διαλόγου τους µε την 

Πολιτεία.  

ü ∆ιευκόλυνση των moderators που διαχειρίζονται µια ηλεκτρονική διαβούλευση, 

καθώς η δηµιουργία εξαρχής οπτικοποιηµένου χάρτη εξασφαλίζει ότι τα 

συµπεράσµατα της διαβούλευσης θα εξαχθούν µε συνέπεια και ακρίβεια. 

ü Μείωση της «γραφειοκρατίας», αφού δίνεται η δυνατότητα σε ένα ευρύ φάσµα 

πολιτών να συµµετέχουν στη διαβούλευση χωρίς να απαιτείται η ανάγνωση 

µακροσκελών κειµένων που περιέχουν νοµική ορολογία.  

ü Περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας του διαλόγου µεταξύ κράτους και πολιτών. 

ü Έµπρακτη εφαρµογή των Συστηµάτων Οπτικοποίησης Επιχειρηµάτων στη 

διαδικασία ενίσχυσης της ηλεκτρονικής συµµετοχής των πολιτών για τη 

διαµόρφωση πολιτικών. 

Επίσης, συνοψίζοντας τα οφέλη από τη χρήση της αυτοµατοποίησης πολιτικής 

καταλήγουµε ότι η εφαρµογή εργαλείων, όπως το OPA, θα µπορούσε να αποδειχθεί 

χρήσιµη σε στην περίπτωση της µεταναστευτικής πολιτικής. Συνοπτικά, η 

αυτοµατοποίηση της µεταναστευτικής νοµοθεσίας συµβάλλει: 

ü Στη σηµαντική µείωση του χρόνου εφαρµογής των αλλαγών της νοµοθεσίας  

ü Στην απλούστευση συνεπώς και καλύτερη κατανόηση του τρόπου εφαρµογής 

της πολύπλοκης νοµοθεσίας 

ü Στην εξισορρόπηση  µεταξύ υποδοµών ΤΠΕ και γραφικής δουλειάς 

ü Στην ενίσχυση της διαφάνειας και συνοχής στη διαδικασία εφαρµογής µιας 

πολιτικής. 

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω θα µπορούσε να ισχυριστεί κανείς, πως η 

συµµετοχή των πολιτών και η εποικοδοµητική τους παρέµβαση µέσω της ηλεκτρονικής 

δηµόσιας διαβούλευσης, τελικά συνέβαλε στη δροµολόγηση ουσιαστικών αλλαγών σε 

επίπεδο διαµόρφωσης νόµων και συντέλεσε, συνεπώς, στη συµµετοχή τους στη 

διαµόρφωση  πολιτικής. Ωστόσο, παραµένουν κάποια ερωτήµατα, ως προς το ποιοι 

πολίτες τελικά είναι αυτοί, οι οποίοι έχουν πραγµατικά πρόσβαση και συµµετοχή στη 
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διαµόρφωση πολιτικών και µε ποιους τρόπους θα µπορούσε να διευρυνθεί µελλοντικά η 

όλη διαδικασία προκειµένου να δοθεί απάντηση σε τέτοια ερωτήµατα 

Οι κατευθύνσεις στις οποίες θα ήταν χρήσιµο να προσανατολιστεί µελλοντικά η 

µελέτη είναι οι εξής:  

• Επένδυση σε τεχνολογίες και πρακτικές µε σκοπό να αυξηθεί η διαφάνεια του 

δηµόσιου διαλόγου-διαβούλευσης. Έχει ιδιαίτερη σηµασία όταν τον αντίκτυπο 

του δηµόσιου διαλόγου στην διαµόρφωση πολιτικής. 

• Ανάπτυξη πιο συστηµατικών µεθόδων και εργαλείων για την ερµηνεία των 

αποτελεσµάτων της διαβούλευσης, µε στόχο την βελτίωση της ηλεκτρονικής 

συµµετοχής των πολιτών. 

• Επέκταση της χρήσης των συστηµάτων οπτικοποίησης επιχειρηµάτων στις 

διαδικασίες ηλεκτρονικής συµµετοχής στη χάραξη πολιτικών. 

• Εφαρµογή των τεχνολογιών αυτοµατοποίησης πολιτικής στις σύγχρονες 

δηµοκρατικές διαδικασίες. 

Τέλος, η συνειδητοποίηση, η εκπαίδευση και η ενσωµάτωση της χρήσης των νέων 

τεχνολογικών εργαλείων στην καθηµερινή ζωή των πολιτών, κρίνεται απαραίτητη για την 

επίτευξη της ουσιαστικής συµµετοχής των πολιτών στη διαµόρφωση πολιτικών, έχοντας 

ως αρχή πως  η πολιτική βούληση για ηλεκτρονικό  διάλογο είναι και θα παραµείνει ο 

πρωταρχικός παράγοντας. 
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