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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η εξέλιξη των τηλεπικοινωνιών και η ανάπτυξη του διαδι
κτύου (internet) δημιουργεί μια νέα κοινωνία πολιτών με 
υψηλές προσδοκίες και απαιτήσεις. Από την άλλη πλευρά, 
το κράτος αντιλαμβάνεται ότι η υιοθέτηση της ψηψιακής 
τεχνολογίας επιλύει σημαντικά διοικητικά προβλήματα και 
βοηθάει στον επαναπροσδιορισμό των σχέσεων με τους πο
λίτες ή τις επιχειρήσεις. Παράλληλα, η ανάπτυξη της κοι
νωνίας της πληροφορίας, η επέκταση των δικτύων και η 
επανάσταση της πληροφορικής βελτιώνουν την παραγωγι
κότητα και απλοποιούν τις γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση αποτελεί το ‘εργαλείο’ 
πραγμάτωσης της νέας σχέσης εκσυγχρονισμού πολίτη και 
κράτους, της βελτίωσης των διαδικασιών, επικοινωνίας με
ταξύ των δημοσίων υπηρεσιών, φορέων και οργανισμών. 
Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της εστίασης σε ζητήματα δια- 
συνδεσιμότητας και διαλειτουργικότητας των πληροφορι
ακών συστημάτων του δημόσιου τομέα με αποτέλεσμα την 
ταχύτερη, οικονομικότερη, διάφανη, ασφαλέστερη και ποι
οτικά αναβαθμισμένη εξυπηρέτηση των πολιτών. Η ψηφι- 
οποίηση του τεράστιου όγκου πληροφοριών που κατέχει 
η κεντρική, περιφερειακή και τοπική εξουσία παρέχουν τη 
δυνατότητα για πιο αποτελεσματική και ορθολογική διοί
κηση.

Η παρούσα μελέτη πραγματεύεται το ζήτημα της ηλε
κτρονικής διακυβέρνησης (e-government) καθώς και της 
εξελικτικής της πορείας στην νέα εποχή της πληροφορικής 
τεχνολογίας και του διαδικτύου. Επιχειρείται μια ορθολο
γική καταγραφή και διαχείριση της διάσπαρτης γνώσης σ’ 
ένα ενιαίο πλαίσιο που εστιάζει στην προσέγγιση των πε
ριοχών της πληροφορικής και της διοικητικής επιστήμης. 
Πηγές των εννοιών, δεδομένων και εμπειρικών αποτελε
σμάτων αναζητήθηκαν στην ελληνική και ξένη βιβλιογρα
φία, την αρθρογραφία, την ηλεκτρονική πληροφόρηση κα
θώς και στους νόμους, τις εγκυκλίους και τις υπουργικές 
αποφάσεις.
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2. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗ
ΣΗΣ (E-GOVERNMENT)

Ο όρος ηλεκτρονική διακυβέρνηση (e-government) προσ
διορίζει τη τάση συνεχούς βελτίωσης της δημόσιας διοίκη
σης και της παροχής υπηρεσιών με τη συνδρομή της τεχνο
λογίας του διαδικτύου και των νέων μέσων επικοινωνίας. 
Χρησιμοποιεί τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας 
για τη δημιουργία συστημάτων και εφαρμογών που διευκο
λύνουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες που παρέχει η δημό
σια διοίκηση προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση αποτελεί σημείο εξέλι
ξης της διοίκησης που επιτρέπει την αμψίδρομη σχέση με 
άλλους φορείς, την αξιοποίηση της τεχνολογίας της πλη
ροφορικής, των ψηφιακών εργαλείων και των τηλεπικοι
νωνιών. Σηματοδοτεί την πορεία προς την παροχή των κυ
βερνητικών υπηρεσιών από το διαδίκτυο αλλά και την ενί
σχυση της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας του 
έργου της δημόσιας διοίκησης με στόχο την αναγνώριση 
και αποδοχή από τους πολίτες. Η ηλεκτρονική διακυβέρ
νηση προσδιορίζει μια νέα αντίληψη στην εξυπηρέτηση του 
πολίτη και των επιχειρήσεων από τις δημόσιες υπηρεσίες, 
αφού καταργεί την ανάγκη φυσικής μετάβασης και παρου
σίας του πολίτη στα κατά τόπους κέντρα εξουσίας. Ο κύ
κλος των υπηρεσιών μιας ηλεκτρονικής διακυβέρνησης πε
ριλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα εξής:
• Ηλεκτρονικές εγγραφές στα δημόσια αρχεία προσωπι

κών δεδομένων (π.χ. γεννήσεων, γάμων, κ.λ.π.) καθώς και 
στοιχείων που αφορούν τις επιχειρήσεις (σύνταξη ανάλο
γων μητρώων).

• Ηλεκτρονική συμπλήρωση και αποστολή αιτήσεων από 
πλευράς πολιτών ή επιχειρήσεων και ηλεκτρονική τους 
διεκπεραίωσή (π.χ. έκδοση πιστοποιητικών, μηνιαίας δή
λωσης ΦΠΑ) από πλευράς δημοσίου.

• Ηλεκτρονικές συναλλαγές (π.χ. υποβολή και εκκαθάρι
ση φορολογικών δηλώσεων) και οικονομικές δοσοληψίες 
(π.χ. πληρωμή φόρων) προς το δημόσιο και τους οργανι
σμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.

• Υποστήριξη υπηρεσιών κοινωνικής ασφάλισης υγείας 
και πρόνοιας (π.χ., αγορά ενσήμων Ι.Κ.Α., ιστορικό ασθε
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νών) μέσα από τη δημιουργία ‘προσωπικών ηλεκτρονικών 
φακέλων!

• Ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς προμηθειών όπου εξοικο
νομείται χρόνος, προωθείται η διαφάνεια και η αξιοπιστία 
στις σχέσεις κράτους και επιχειρήσεων.
Τα προγράμματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ποικί- 

λουν, αντανακλώντας διαφορετικές εθνικές προτεραιότη
τες, διοικητικές δομές, πόρους και τεχνικές δυνατότητες. 
Τελικά όμως, για κάθε χώρα που εφαρμόζει προγράμματα 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ο όρος ‘ηλεκτρονική διακυ
βέρνηση’ αντικατοπτρίζει σε γενικές γραμμές1: (α) μια ‘κε
ντρική πύλη’ με πολλαπλά κανάλια παροχής ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών στους πολίτες και τις επιχειρήσεις και όχι απλώς 
μια ιστοσελίδα ανά δημόσιο φορέα, (β) Την ανάπτυξη, εκ
συγχρονισμό και βελτίωση της αποτελεσματικότητας της 
δημόσιας διοίκησης μέσω της διαλειτουργικότητας των συ
στημάτων και (γ) την αυτοεξυπηρέτηση των πολιτών αφού 
μέσα από ψηφιακές πρακτικές και ηλεκτρονικές διαδικασί
ες παρέχεται η δυνατότητα να ενεργούν μόνοι προσπερνώ
ντας χρονοβόρες και γραφειοκρατικές διαδικασίες

Βασικό στοιχείο για την υλοποίηση της ηλεκτρονικής δι
ακυβέρνησης είναι η ύπαρξη κεντρικής στρατηγικής με κα
θορισμένους στόχους, χρονοδιαγράμματα καθώς και τρόπο 
διάχυσης προς τις δημόσιες υπηρεσίες, υπουργεία και επι- 
μέρους φορείς. Στην πράξη όμως, ο σχεδιασμός μιας κεντρι
κής στρατηγικής για την επιτυχή υλοποίηση της ηλεκτρο
νικής διακυβέρνησης, προϋποθέτει και απαιτεί, κυρίως2, τα 
εξής:
• Αλλαγή νοοτροπίας από ‘δημοσιοκεντρική ’ σε ‘πελατοκε

ντρική’ χωρίς απαραίτητα η αλλαγή να γίνεται σε βάρος 
των υπαλλήλων του δημοσίου.

• Ανασχεδιασμό των διαδικασιών ώστε να συμπεριληφθούν 
οι απαιτήσεις των νέων τρόπων διεκπεραίωσης.

• Αλλαγή τρόπου οργάνωσης των δημοσίων υπηρεσιών με 
έμφαση στα ηλεκτρονικά κανάλια επικοινωνίας και στην 
εσωτερική αυτοματοποίηση.

• Αλλαγή νομικού καθεστώς ώστε να νομιμοποιηθούν οι 
νέες πρακτικές (π.χ. ηλεκτρονική αλληλογραφία, ηλε
κτρονικές υπογραφές, κ.λ.π.) και να γίνουν ισότιμες με τις 
παραδοσιακές.
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• Συνεργασία μεταξύ των διαφόρων φορέων του δημοσίου 
για τη δημιουργία μιας ηλεκτρονικής εικονικής διακυβέρ
νησης.
Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, με την διασφάλιση των 

παραπάνω προϋποθέσεων, μπορεί να προσδώσει νέο όρα
μα στις σχέσεις μεταξύ κυβερνώντων και πολιτών. Το δημό
σιο οφείλει να αποκτήσει την ‘πελατοκεντρική’ νοοτροπία, 
δηλαδή να παρέχει υπηρεσίες με βάση τις προσδοκίες και 
τις απαιτήσεις των πολιτών ή των επιχειρήσεων.

3. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΗΛΕ
ΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Το πρώτο βήμα προς την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης αποτελεί η δημιουργία μιας ‘ηλεκτρονικής 
πύλης διακυβέρνησης’ (e-government portal). Η ‘ηλεκτρο
νική πύλη’ αναδεικνύεται ως βασικό εργαλείο και σημείο 
πρόσβασης των πολιτών και των επιχειρήσεων στις υπη
ρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και οργάνωσης των 
‘ψηφιακών σχέσεων’ με τη διοίκηση. Μια ‘ηλεκτρονική πύ
λη’ επιτυγχάνει περικοπές εξόδων και περιορισμούς στους 
χρόνους διεκπεραίωσης διαδικασιών. Παράλληλα, λειτουρ
γεί ως κόμβος διασύνδεσης με τις προσφερόμενες ηλεκτρο
νικές δημόσιες υπηρεσίες του εκάστοτε διαδικτυακού κα
ναλιού.

Μια κυβερνητική ‘ηλεκτρονική πύλη’ αποτελεί βασικό 
συστατικό της ηλεκτρονικής αρχιτεκτονικής της δημόσιας 
διοίκησης, πιο εξελιγμένο από μια σειρά πληροφοριακών 
ιστοσελίδων στο διαδίκτυο. Από ένα μοναδικό σημείο επι
κοινωνίας οι πολίτες έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες, συ
ναλλαγές, επικοινωνία και έκφραση σκέψεων, απόψεων και 
προβληματισμών (electronic communities).

Ο επόμενος στόχος είναι η ολοκλήρωση της τεχνολογι
κής υποδομής. Τα επιχειρησιακά μοντέλα της ηλεκτρονι
κής διακυβέρνησης απαιτούν την ύπαρξη αρκετά ισχυρών 
προτύπων, προκειμένου να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουρ
γία των διακομιστών (servers), των τηλεπικοινωνιακών δι
κτύων (networks) και των βάσεων δεδομένων. Για την αρ
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τιότερη υποστήριξη και επιτυχή λειτουργία προγραμμάτων 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης η ανάπτυξη ενδοδικτύων και 
εξωτερικών δικτύων (intranets και extranets) και η εξελικτι
κή πορεία της τεχνολογίας του διαδικτύου υπόσχονται ότι 
θα παρέχουν:
• Ταχύτητα: υπολογίζεται ότι το εύρος ζώνης (bandwidth) 

θα έχει αυξηθεί τουλάχιστον 150 φορές τα επόμενα χρό
νια. Αντίστοιχα, θα έχει βελτιωθεί σημαντικά η ποιότητα 
του ‘video!

• Συνεχής σύνδεση: οι συνδέσεις ‘dial up’ θα αντικαταστα- 
θούν από τις τεχνολογίες ISDN και DSL και τις μετεξελί
ξεις τους. Σύντομα θα επιτυγχάνεται η μόνιμη σύνδεση 
με το διαδίκτυο μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή, κι
νητού τηλεφώνου ή τηλεόρασης.

• Πρόσβαση: θα δημιουργηθούν ηλεκτρονικά κέντρα από 
όπου θα έχει τη δυνατότητα ο χρήστης να αναζητήσει τις 
πληροφορίες που θέλει στο διαδύκτιο.

• Ευχρηστία: η νέα γενιά Internet δεν θα απαιτεί γνώση της 
τεχνολογίας από τους χρήστες με θετικές συνέπειες στην 
χρήση και λειτουργικότητα.

• Νοημοσύνη: έννοιες όπως δόμηση, εξατομίκευση (per
sonalization), ακρίβεια στην ανάκτηση πληροφοριών, δι
αχείριση γνώσης θα γίνουν πραγματικότητα με την βοή
θεια νέων ‘έξυπνων’ τεχνολογιών.

• Ασφάλεια: η προστασία των προσωπικών δεδομένων και 
της πνευματικής περιουσίας θα περιφρουρηθεί με την 
ανάπτυξη προγραμμάτων που διευκολύνουν την ασφαλή 
πρόσβαση σε υπηρεσίες και πληροφορίες.
Σήμερα, η πληροφορική τεχνολογία προσφέρει δυνατό

τητες για αποτελεσματική επικοινωνία σε όλα τα επίπεδα 
καθώς και ηλεκτρονική αποθήκευση της συσσωρευμένης 
γνώσης. Η αξιοποίηση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e- 
mail), η χρήση συστημάτων για τη διαχείριση των αρχείων 
και ροής εργασίας (document image processing, data-work- 
flow, document management) βελτιστοποιούν τις διαδικα
σίες και ενθαρρύνουν την ανάπτυξη ηλεκτρονικών διακυ
βερνητικών κόμβων.

Μερικοί από τους παράγοντες3 επιτυχίας των ηλεκτρο
νικών κυβερνητικών κόμβων (wed sites) είναι και οι ακό
λουθοι:
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Πίνακας 1. Παράγοντες επιτυχίας ηλεκτρονικών κυβερνητικών 
κόμβων.

Λειτουργικότητα Απόδοση

Ευκολία χρήση - πλοήγηση, 
Έμφαση διευκόλυνση- 
εξυπηρέτηση του πολίτη, 
Παροχή πολλαπλών επιλογών.

Εναλλακτικές ταχύτητες του 
παγκόσμιου ιστού,
Ικανότητα απόκρισης σε μεγάλο 
φόρτο εργασίας (workloads).

Αισθητική Καινοτομία

Ελκυστικότητα-αισθητικό 
αποτέλεσμα ιστοσελίδας (site).

Ολοκληρωμένες καινοτόμες 
υπη ρεσίες (integration/nnovation).

Ασφάλεια

Ασφάλεια ιστού (web security).
Ζητήματα ασφάλειας πληρωμών (payments security issues). 
Προσωπικά - ιδιωτικά ζητήματα (privacy issues).

Σχετικά με την επιλογή λύσεων λογισμικού για τη επί
τευξη λειτουργικότητας, απόδοσης, αισθητικής, καινοτομί
ας και ασφάλειας των εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρ
νησης είναι απαραίτητο να πληρούνται δύο βασικές προϋ
ποθέσεις: πρώτο, το λογισμικό να έχει αναπτυχθεί με ‘ανοι
κτά πρότυπα’ (ανοικτή αρχιτεκτονική) δηλαδή, με προδια
γραφές που έχουν καθολική αποδοχή και διασφαλίζουν τη 
μέγιστη δυνατή συνεργασία με άλλα λογισμικά και με τις 
εφαρμογές που υποστηρίζουν. Δεύτερο, το λογισμικό να 
έχει σχεδιασθεί από την αρχή για να εξυπηρετεί τις ανά
γκες πολιτών, επιχειρήσεων και υπαλλήλων του δημόσιου 
τομέα και όχι να αποτελεί μια προσαρμοσμένη αντιγραφή 
ενός προγράμματος που ήδη χρησιμοποιείται αλλού, ΐ.

Το τελευταίο επίπεδο της ηλεκτρονικής διακυβέρνη
σης, ορίζεται από τη δυνατότητα διασύνδεσης της ‘πύλης’ 
με πληροφοριακά συστήματα τρίτων φορέων, οργανισμών 
ή επιχειρήσεων και ιδιαίτερα με συστήματα Enterprise Re
source Planning-ERP ή άλλα τυποποιημένα πληροφορια
κά συστήματα. Επίσης, προς την κατεύθυνση της ολοκλή
ρωσης, έχει αρχίσει να εφαρμόζεται η χρήση συστημάτων 
Customer Relationship Management-CRM4, διαχείρισης 
γνώσης (Knowledge Management), διαχείρισης βάσεων δε
δομένων και αποθήκευσης δεδομένων (Data Warehouse), 
καθώς και νοημόνων συστημάτων (Natural Networks) και 
συστημάτων εξόρυξης δεδομένων (Data Mining).
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4. ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Η διαλειτουργικότητα5 αναφέρεται στη δυνατότητα των 
συστημάτων να παρέχουν και να λαμβάνουν υπηρεσίες 
από άλλα συστήματα καθώς και να χρησιμοποιούν τις υπη
ρεσίες για την αξιοποίηση της υπάρχουσας τεχνολογικής 
υποδομής συστημάτων και τεχνολογιών, την ανταλλαγή 
σημαντικών πληροφοριών ανάμεσα σε ετερογενή συστή
ματα και εφαρμογές εξασφαλίζοντας την μεταξύ τους επι
κοινωνία και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων κρατικών υπη
ρεσιών.

Ο στόχος της διαλειτουργικότητας είναι να διευκολύνει 
την υλοποίηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης από το 
δημόσιο τομέα. Η υλοποίηση της ηλεκτρονικής διακυβέρ
νησης επιτρέπει τη συνδεδεμένη, συμβατή και ομοιογενή 
ροή πληροφοριών ακολουθώντας κοινά πρότυπα σύνδεσης 
και επικοινωνίας ανάμεσα στα πληροφοριακά συστήματα 
του δημόσιου τομέα. Μια σημαντική πρωτοβουλία για την 
επιτυχή ολοκλήρωση μιας εφαρμογής ηλεκτρονικής δια
κυβέρνησης αποτελεί η ανάπτυξη εφαρμογών XML (XML 
Applications), που επιλύουν προβλήματα διαλειτουργικό- 
τητας και διαμοίρασης δεδομένων μεταξύ διαφορετικών 
οργανισμών. Ουσιαστικά, θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην 
έννοια της ‘συμβατότητας’ των προγραμμάτων και του λο
γισμικού της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με τα δεδομένα 
της πληροφορικής για την καλύτερη πρόσβαση των πολι
τών σε ολοκληρωμένες υπηρεσίες. Το στοιχείο αυτό σημαί
νει:
• Ευθυγράμμιση, αποδοχή και εφαρμογή των προτύπων 

που χρησιμοποιούνται στο διαδίκτυο και στον παγκόσμιο 
ιστό.

• Υιοθέτηση και εφαρμογή της γλώσσας XML ως πρωταρχι
κού προτύπου για ενσωμάτωση, ροή, ολοκλήρωση δεδο
μένων και εργαλείων παρουσίασης.

• Υιοθέτηση του ‘Web Browser’ (φυλλομετρητή) ως μέσου 
διασύνδεσης για τα συστήματα πληροφορικής του δημο
σίου τομέα και ως κύριο μέσο πρόσβασης και προσπέλα
σης του πολίτη στις υπηρεσίες της ηλεκτρονικής διακυ
βέρνησης.
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• Προσθήκη δεδομένων σήμανσης (Metadata) στο δυναμι
κό των διατιθέμενων κυβερνητικών πληροφοριών ώστε 
οι πληροφορίες να περιγράφονται και να εκφράζονται με 
κοινούς ορισμούς.

• Απαίτηση της δέσμευσης για συμμόρφωση με το πλαίσιο 
διαλειτουργικότητας στον δημόσιο τομέα.
Το βασικό ανθρώπινο δικαίωμα της προστασίας της ιδι

ωτικής ζωής αποτελεί την ‘αχίλλειο πτέρνα’ των ηλεκτρονι
κών συναλλαγών και υφίσταται συνεχή διάβρωση από τις 
σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις με την συγκέντρωση των 
προσωπικών δεδομένων σε παγκόσμια κλίμακα. Ο χρήστης 
των υπηρεσιών της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης επιθυμεί 
την διασφάλιση των προσωπικών του δεδομένων και τη βε
βαιότητα ότι δεν θα είναι προσιτά από μη εξουσιοδοτημέ
νες αρχές.

Η Οδηγία 95/46 της Ευρωπαϊκής Ένωσης6 αποτελεί ση
μαντική εξέλιξη στην προστασία του ατόμου από την επε
ξεργασία των προσωπικών του δεδομένων και της ελεύθε- 
ρής τους διακίνησης. Με την εφαρμογή της οδηγίας επιχει- 
ρείται ο συγκερασμός της προστασίας του ατόμου από την 
αθέμιτη επεξεργασία πληροφοριών που ανάγονται στην 
ιδιωτική του ζωή και στην άσκηση των δικαιωμάτων του, 
με την διασφάλιση της χρήσης της πληροφορικής από το 
δημόσιο και τους ιδιώτες για την επιδίωξη σκοπών που η 
έννομη τάξη προστατεύει και σε ορισμένες περιπτώσεις ευ
νοεί.

Από την άλλη μεριά, διανύουμε μια περίοδο όπου ο έγ
γραφος τύπος παραστατικών έχει, σε πολλές περιπτώσεις, 
αντικατασταθεί από τις ηλεκτρονικές εγγραφές. Για να γί
νει, όμως, αποδεκτή μια ηλεκτρονική εγγραφή που αφορά 
ηλεκτρονική συναλλαγή προϋπόθεση αποτελεί η εξασφά
λιση της γνησιότητάς για την οποία απαιτείται η υπογραφή 
του προσώπου από το οποίο προέρχεται. Στην περίπτωση 
αυτή χρησιμοποιείται η ψηφιακή υπογραφή (digital signa
ture) δηλαδή, μια μέθοδος κρυπτογράφησης των πληροφο
ριών που μπορεί να παρέχει, εκτός των άλλων, τα εχέγγυα 
αυθεντικότητας και μη αλλοίωσης. Η διαδικασία αυτή πα
ρέχει την απαιτούμενη ασφάλεια στις διακινούμενες πλη
ροφορίες, αποτελεί δομικό στοιχείο ασφαλούς λειτουργίας
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των ηλεκτρονικών συναλλαγών και προστασίας των προ
σωπικών δεδομένων των χρηστών της ηλεκτρονικής διακυ
βέρνησης.

5. Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛ
ΛΑΔΑ

Οι δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες εφαρμόζουν την ηλε
κτρονική διακυβέρνηση καλύπτοντας αρκετές από τις κα
τηγορίες διεκπεραίωσης των φορολογικών υποθέσεων. 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση αξιολογώντας τις παρεχόμενες ηλε
κτρονικές υπηρεσίες χορήγησε το δικαίωμα χρήσης του 
σήματος “E-Government-Good Practice” στις ιστοσελίδες 
του συστήματος TAXISnet του Υπουργείου Οικονομικών. 
Ωστόσο, δεν συμβαίνει το ίδιο με άλλες υπηρεσίες, όπως 
π.χ. αδειών οδήγησης, κυκλοφορίας οχημάτων ή υποβολής 
δηλώσεων σε αστυνομικά τμήματα όπου το κυβερνητικό 
διαδίκτυο είτε προσφέρει μόνο ορισμένες βασικές υπηρεσί
ες είτε δεν είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά.

Ο ρυθμός αύξησης των χρηστών, σύμφωνα με έρευνα 
του Υπουργείου Ανάπτυξης είναι κοντά στο 30% το έτος. 
Ωστόσο, η διείσδυση και η χρήση του διαδικτύου κυμαίνε
ται σε χαμηλά επίπεδα σε σχέση με τον μέσο κοινοτικό. Εν
δεικτικά αναφέρεται:

Προσεγγιστική παρουσίαση της εξέλιξης του 
Internet στην Ελλάδα (Πηγή: METRON ANALYSIS)

Η Αριθμός Ελλήνων χρηστών 
Internet σε χιλιάδες

Διάγραμμα 1
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Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των χρηστών του δια
δικτύου (σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας), παρουσιά
ζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον: οι χρήστες του διαδικτύου, κα
τά το μεγαλύτερο ποσοστό τους, βρίσκονται στην ηλικιακή 
ομάδα 18 έως 24 είναι ανωτέρου εκπαιδευτικού επιπέδου, 
ζουν κυρίως στα αστικά κέντρα, ανήκουν στα υψηλότερα 
εισοδηματικά στρώματα Το μεγαλύτερο ποσοστό των χρη
στών είναι άνδρες και συνδέονται καθημερινά στο διαδί
κτυο κυρίως από το σπίτι ή το χώρο εργασίας.

Η Ελλάδα σήμερα, στα πλαίσια του προγράμματος ‘κοι
νωνία της πληροφορίας; έχει υιοθετήσει τα τέσσερα επίπε
δα, που θέτει η πρωτοβουλία ‘e-europe’ για την απεικόνι
ση του βαθμού αυτοματοποίησης των παρεχομένων ηλε
κτρονικών υπηρεσιών από τα κράτη-μέλη της Ένωσης. 
Αναλυτικά7: (α) την πληροφόρηση (information), (β) την 
αλληλεπίδραση (interaction), (γ) την αμφίδρομη αλληλεπί
δραση (two-ways interaction) και (δ) την διεξαγωγή συναλ
λαγών (transaction).

Η πληροφόρηση (information) αφορά ιστοσελίδες που 
παρέχουν αμιγώς πληροφοριακό και ενημερωτικό περιεχό
μενο για τις δραστηριότητες της δημόσιας διοίκησης. Πα
ρέχεται από το σύνολο των ιστοσελίδων που έχουν δημι- 
ουργηθεί από δημόσιες υπηρεσίες, υπουργεία, φορείς, ορ
γανισμούς αφού αποτελεί την πιο απλή, από πλευράς απαι
τήσεων σε πληροφορικές και τεχνολογικές υποδομές, δια
δικασία στα πλαίσια της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Σε ένα πιο ολοκληρωμένο και ενοποιημένο (integrat
ed) πλαίσιο, υπηρεσίες πληροφόρησης παρέχονται από τις 
ιστοσελίδες του οδηγού του πολίτη (www.polites.grJ καθώς 
και του οδηγού της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (www.e- 
gov.gr) που λειτουργεί ως θύρα αναφοράς για την είσοδο 
πολιτών και επιχειρήσεων σε ηλεκτρονικά δίκτυα κυβερνη
τικών υπηρεσιών για να ενημερώνονται ή να συναλλάσσο
νται με αυτές.

Το επίπεδο που αφορά στην πληροφόρηση του πολίτη 
θα εμπλουτισθεί στο Internet με το ευρύτερο δικτυακό τό
πο του προγράμματος ‘Αριάδνη’ (www.polites.gr) που υλο
ποιείται από το Υπουργείο Εσωτερικών και Δημόσιας Δι
οίκησης και αφορά τις υπηρεσίες των Νομαρχιών και των 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης με σκοπό την αποκέ

http://www.polites.grJ
http://www.e-gov.gr
http://www.e-gov.gr
http://www.polites.gr
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ντρωση των κρατικών υπηρεσιών. Το έργο ‘Αριάδνη’ απο
τελεί ουσιαστικά την ενοποίηση των δικτυακών τόπων που 
υπάρχουν διάσπαρτοι σε κάθε υπουργείο ή/και δημόσια 
υπηρεσία. Στο πλαίσιο του δικτύου θα υπαχθεί και η δράση 
του ηλεκτρονικού κέντρου εξυπηρέτησης πολιτών στις συ
ναλλαγές με το δημόσιο περιορίζοντας τις γραφειοκρατικές 
διαδικασίες.

Η αλληλεπίδραση (interaction) αφορά στις επικοινωνι- 
ακές ιστοσελίδες των κυβερνητικών υπηρεσιών που παρέ
χουν την δυνατότητα εκτύπωσης εντύπων (π.χ., αιτήσεων, 
βεβαιώσεων, κ.λ.π.) ή ανάκτησης ηλεκτρονικών εντύπων 
(download) από τους χρήστες. Η αλληλεπίδραση (interac
tion) αποτελεί την επόμενη διαδικασία από πλευράς απλό
τητας πληροφορικών και τεχνολογικών απαιτήσεων που 
παρέχεται από αρκετές δημόσιες υπηρεσίες, υπουργεία και 
οργανισμούς, όπως: τα Υπουργεία Μεταφορών-Επικοινω- 
νιών (www.yme.gr) και Μακεδονίας-Θράκης (www.mathra. 
gr), η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr), το Τ.Ε.Β.Ε. 
(www.tebe.gr), ο Ο.Α.Ε.Δ. (www.oaed.gr), ο Εθνικός Οργα
νισμός Φαρμάκων (www.eof.gr), τα Βιοτεχνικά Επιμελητή
ρια Αθηνών (www.acsmi.gr) και Πειραιώς (www.bep.gr), το 
Κτηματολόγιο Α.Ε. (www.ktimatologio.gr).

Η αμφίδρομη αλληλεπίδραση (two-ways interaction) 
αφορά σε διαδραστικές ιστοσελίδες φορέων και υπηρεσιών 
της δημόσιας διοίκησης που επιτρέπουν συμπλήρωση, κα- 
ταχώρηση και άμεση αποστολή αιτήσεων. Στην κατηγορία 
αυτή ανήκουν και οι ιστοσελίδες που εφαρμόζουν τη διαδι
κασία ταυτοποίησης του χρήστη πριν από την έναρξη της 
εκάστοτε ηλεκτρονικής διαδικασίας. Αποτελεί μια περισσό
τερη σύνθετη ηλεκτρονική διαδικασία από πλευράς τεχνο
λογικών απαιτήσεων και στην Ελλάδα παρέχεται από πε
ριορισμένο αριθμό φορέων ή υπηρεσιών του δημοσίου το
μέα, όπως για παράδειγμα: το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (www.minenv. 
gr), το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (www.veth. 
gr), το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (www.eea. 
gr) και την Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου 
(www.esee.gr). Επίσης, το Υπουργείο Αιγαίου εφαρμόζει το 
πρόγραμμα ‘Αστερίας’ (www.ypai.gr/asterias/default.htm), 
σύνδεσης δηλαδή των νησιωτικών δήμων με τις Νομαρχι
ακές Αυτοδιοικήσεις, όπου διατίθενται ψηφιακές αιτήσεις

http://www.yme.gr
http://www.mathra
http://www.hcmc.gr
http://www.tebe.gr
http://www.oaed.gr
http://www.eof.gr
http://www.acsmi.gr
http://www.bep.gr
http://www.ktimatologio.gr
http://www.minenv
http://www.veth
http://www.eea
http://www.esee.gr
http://www.ypai.gr/asterias/default.htm
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για συμπλήρωση και άμεση αποστολή και παρέχονται ηλε
κτρονικές υπηρεσίες χωρίς οι πολίτες να μετακινούνται από 
το τόπο διαμονής προς την έδρα της νομαρχίας.

Η διεξαγωγή συναλλαγής (transaction) αφορά σε ιστο
σελίδες όπου ο χρήστης μπορεί ηλεκτρονικά να συναλ
λάσσεται πλήρως με μια δημόσια υπηρεσία ή οργανισμό. 
Αποτελεί την πλέον σύνθετη ηλεκτρονική διαδικασία από 
πλευράς απαιτήσεων σε πληροφορική και τεχνολογική 
υποδομή ενώ παράλληλα προϋποθέτει την ταυτοποίηση 
του χρήστη στα πλαίσια προστασίας και ασφάλειας των 
προσωπικών του δεδομένων. Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές 
μεταξύ δημοσίων υπηρεσιών και πολιτών ή επιχειρήσεων 
αφορούν τις υπηρεσίες: (α) του Υπουργείου Οικονομικών 
fwww.taxisnet.grj, (β) του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλί
σεων (www.ika.grj που παρέχει τη δυνατότητα ηλεκτρονι
κής υποβολής στοιχείων εργοδότη και αναλυτικής περιοδι
κής δήλωσης (Α.Π.Δ.) και (γ) του Οργανισμού Προώθησης 
Εξαγωγών fwww.hepo.grj που αφορούν την παροχή διασα
φήσεων ασφάλισης των φάσεων μιας εξαγωγικής διαδικα
σίας (ασφάλιση μεταφοράς ή αποθήκευσης εμπορευμάτων, 
κ.λ.π.) των επιχειρήσεων. Επιπρόσθετα, ενδιαφέρον παρου
σιάζει η πρωτοβουλία που υλοποιήθηκε για λογαριασμό 
του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.grj που αφορούσε την 
ανάπτυξη ενός συστήματος παραγωγής των Φύλλων Εφη
μερίδας της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.) έκδοσης σε CD-ROM 
καθώς και της ηλεκτρονική τους διάθεσης. Παράλληλα, έμ
φαση θα πρέπει να δοθεί στην παρουσία της ανεξάρτητης 
αρχής του Συνηγόρου του Πολίτη fwww.synigoros.grj που 
παρέχει δωρεάν υπηρεσίες στους πολίτες για την επίλυση 
διαφορών με τις δημόσιες αρχές.

Τέλος, το ‘e-gov.gr’ αποτελεί έναν κόμβο που έχει δημι- 
ουργηθεί από το εργαστήριο ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 
του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πα
νεπιστημίου Αθηνών παρέχοντας πληροφορίες για πόρους 
αναφορικά με την ηλεκτρονική δημόσια διοίκηση. Σκοπός 
του ‘e-gov.gr’ είναι να πληροφορεί τους πολίτες και τις επι
χειρήσεις, τα στελέχη της δημόσιας διοίκησης και τη τοπική 
αυτοδιοίκηση για τα έργα και τα αποτελέσματα των ηλε
κτρονικών κυβερνητικών υπηρεσιών καθώς και τους ερευ
νητές για τα πρακτικά αποτελέσματα και τις βέλτιστες πρα

http://www.taxisnet.grj
http://www.ika.grj
http://www.hepo.grj
http://www.et.grj
http://www.synigoros.grj
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κτικές (best practices). Τα προαναφερθέντα εξετάζονται 
από την οπτική γωνία του τελικού αποδέκτη των υπηρεσι
ών (χρήστη-πολίτη) συνυπολογιζόμενων και των τεχνολο
γικών συνιστωσών στο πλαίσιο της επίτευξης του στόχου με 
σύνθημα: «Οι πολίτες on-line, η γραφειοκρατία off-line».

6. Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩ
ΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Η ‘κοινωνία της πληροφορίας’ το πρόγραμμα για την εξά
λειψη της γραφειοκρατίας και το αναπτυξιακό άλμα της 
Ευρώπης στηρίζεται κυρίως στην αξιοποίηση των δυνατο
τήτων του διαδικτύου και στην ανάπτυξη της ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης. Στην Λισσαβόνα τέθηκε ο στόχος ‘να γίνει 
η Ευρώπη η πιο ανταγωνιστική και δυναμική οικονομία της 
γνώσης’, μέσα στα επόμενα δέκα χρόνια. Συνεπώς, θα πρέ
πει να αποκτήσει:
• σύγχρονες δικτυακές δημόσιες υπηρεσίες, ηλεκτρονι

κής διακυβέρνησης, μάθησης (e-learning) και υγείας (e- 
health),

• δυναμικό περιβάλλον για το ηλεκτρονικό επιχειρείν (e- 
commerce),

• ευρεία διάθεση ευρυζωνικής πρόσβασης (bandwidth) σε 
ανταγωνιστικές τιμές, και

• ασφαλή πληροφοριακή υποδομή.
Για την ανάπτυξη, διάδοση και αξιοποίηση του διαδικτύ

ου της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης συντάχθηκε το επι
χειρησιακό σχέδιο ‘e-Europe’. Το πρόγραμμα υποστηρίζε
ται και από σειρά άλλων κοινοτικών προγραμμάτων όπως: 
(α) της ανάπτυξης ψηφιακού περιεχομένου ‘e-content’, (β) 
Της ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των φορέων δημόσι
ας διοίκησης ‘‘Interchange of Data between Administrations 
(IDA)”, που προβλέπει τη χρησιμοποίηση των δικτύων τη
λεματικής για τη διασύνδεση των φορέων δημόσιας διοί
κησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης, θα υποστηρίζει τη 
διαλειτουργικότητα των ‘back-office’ διαδικασιών καθώς 
και την προτυποποίηση των παρεχομένων υπηρεσιών, τη 
δημιουργία ενός πολύγλωσσου ‘portal’ πληροφόρησης και 
παρεχομένων υπηρεσιών σε πολίτες ή επιχειρήσεις, (γ) Της
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έρευνας της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης “Information So
ciety Technologies (1ST)" που επιτρέπει τη χρηματοδότηση 
ερευνητικών δράσεων και έργων σε ανάλογους τομείς.

Ο καθορισμός ενός πλαισίου διαλειτουργικότητας πλη
ροφοριακών συστημάτων του δημοσίου αποτελεί άμεση 
προτεραιότητα της ένωσης που υιοθετεί μέτρα ώστε να επι
βεβαιωθεί η διαλειτουργικότητα και η πρόσβαση στα διευ- 
ρωπαϊκά δίκτυα για την ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομέ
νων μεταξύ των κρατών-μελών. Τα μέλη, λοιπόν, προωθούν 
την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, την αξιοποίηση δηλαδή 
της τεχνολογίας με στόχο την ταχύτερη και πιο αποτελε
σματική εξυπηρέτηση των πολιτών ή των επιχειρήσεων από 
το δημόσιο.

Τα ποσοστά της διείσδυσης στο διαδίκτυο από τους πο
λίτες των κρατών-μελών καθώς και τα ποσοστά των επι
σκέψεων σε ιστοσελίδες που σχετίζονται με την ηλεκτρονι
κή διακυβέρνηση, αποτυπώνονται στα παρακάτω δύο δια
γράμματα.

Ο αριθμός των κρατών-μελών που έχουν ξεκινήσει την 
εφαρμογή προγραμμάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ως 
μέσου προαγωγής των παρεχομένων δημοσίων υπηρεσιών 
και άσκησης αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης αυξά
νεται συνεχώς. Το κατά πόσο διαφέρουν τα προγράμματα 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης μεταξύ των μελών εξαρτάται 
από παράγοντες που σχετίζονται τόσο με την εξοικείωση 
των πολιτών με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές όσο και 
την έμφαση που αποδίδουν οι εκάστοτε κυβερνητικές υπη
ρεσίες σε διάφορες τάσεις και πρωτοβουλίες πολιτών ή επι
χειρήσεων (πίνακας 2).

Μετά την αδρομερή παρουσίαση του ευρωπαϊκού πλαι
σίου δράσης αναφορικά με την εφαρμογή της ηλεκτρονι
κής διακυβέρνησης, στις γραμμές που ακολουθούν προχω
ρούμε στην συνοπτική παρουσίαση ορισμένων χωρών-με- 
λών που διακρίνονται στο βαθμό υλοποίησης των αρχών 
της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
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Διαγράμματα 2 και 3. Ποσοστά χρήσης του διαδικτύου σε Ευ
ρωπαϊκό επίπεδο.

Πηγή: European Commission, Eurobarometer, June & December 2001
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Πίνακας 2. Βαθμός υλοποίησης της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη
σης στην Ένωση.

Χώρα Απρίλιος 2002 Οκτώβριος 2001
Ιρλανδία 85% 68%
Σουηδία 81% 61%
Φιλανδία 70% 66%
Δανία 69% 59%
Νορβηγία 63% 63%
Μ. Βρετανία 63% 50%
Γαλλία 61% 49%
Ισπανία 58% 50%
Πορτογαλία 56% 51%
Ελλάδα 54% 39%
Ιταλία 51% 39%
Ισλανδία 50% 38%
Αυστρία 49% 40%
Γερμανία 46% 40%
Βέλγιο 43% 23%
Ολλανδία 42% 37%
Ελβετία 35%
Λουξεμβούργο 22% 15%

Πηγή: Cap Gemini- Ernst & Young, 2002

Μεγάλη Βρετανία
Στόχος της Βρετανίας είναι το σύνολο των υπηρεσιών να 
παρέχονται από το διαδίκτυο. Το πρόγραμμα για την ηλε
κτρονική διακυβέρνηση περιλαμβάνει πρόσβαση σε 200 
οργανισμούς και υπηρεσίες της κεντρικής δημόσιας διοί
κησης και 482 της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η οργάνωση 
της πρόσβασης έχει γίνει γύρω από μια ‘ηλεκτρονική πύ
λη’ (www.ukonline.gov.ukJ που έχει σχεδιασθεί να υποστη
ρίζει πάνω από πέντε δισεκατομμύρια επικοινωνίες και συ
ναλλαγές το χρόνο (π.χ., υποβολή αιτήσεων για επιστρο
φή Φ.Π.Α., αγροτικές επιδοτήσεις, κ.λ.π.). Κατά βάση, η εν 
λόγω ‘πύλη’ λειτουργεί ως πηγή ενημέρωσης και παροχής 
πληροφοριών για κάθε είδους θέμα. Οι βασικές της προτε
ραιότητες ήταν: (α) ποιότητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες, 
(β) άμεση ανταπόκριση στα αιτήματα των πελατών (πολί
τες, επιχειρήσεις, φορείς) και (γ) σχεδιασμός του συστήμα
τος με βάση της ανάγκες των πελατών (customer-focused)

http://www.ukonline.gov.ukJ
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και όχι σύμφωνα με τις κυβερνητικές δομές και διαδικασίες 
(process-led).

Η Βρετανία έχει δημιουργήσει μια τράπεζα που περιλαμ
βάνει περιγραφές των έργων και των ασχολουμένων στελε
χών. Η τράπεζα δεδομένων επιτρέπει την αξιοποίηση των 
υφιστάμενων ανθρώπινων πόρων σε μελλοντικά έργα. Επι
πλέον, έχει δεσμεύσει κονδύλια ώστε να αναπτύξει δυναμι
κά την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Θετικό στοιχείο κρίνε- 
ται η μεγάλη διείσδυση του πληθυσμού στο διαδίκτυο. Σύμ
φωνα με την αντίστοιχη Στατιστική Υπηρεσία το 38% των 
‘νοικοκυριών’ έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο ενώ το 51% των 
ενήλικων έχει χρησιμοποιήσει το διαδίκτυο τουλάχιστον μια 
φορά στο παρελθόν. Ωστόσο, ο αριθμός των ιστοσελίδων 
που προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες και συναλλα
γές είναι ακόμη περιορισμένος. Από τις 73 υπηρεσίες που 
συμμετέχουν στη ηλεκτρονική διακυβέρνηση οι 51 έχουν 
ενημερωτικό χαρακτήρα, οι 18 προσφέρουν δυνατότητες 
αμφίδρομης επικοινωνίας και μόνο 4 προσφέρουν ολοκλη
ρωμένες ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Στο πλαίσιο του προγράμματος “e-Government Interop
erability Framework (e-GIF)” χρησιμοποίησε τη γλώσσα 
XML ως βασικό πρότυπο ενοποίησης των πληροφοριών 
στο φάσμα της αλληλεπίδρασης ανάμεσα στα διάφορα 
υπουργεία, τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, τις ξένες κυβερνή
σεις, επιχειρήσεις και τους πολίτες. Συγκεκριμένα η πρωτο
βουλία ‘e-GovTalk’, βρίσκεται σε διαρκή επαφή με εταιρίες 
πληροφορικής εξασφαλίζοντας την υιοθέτηση πρότυπων 
ευρείας αποδοχής. Ένα έργο με τίτλο 'U.K.GovTalk Group’ 
καθιστά δυνατή την αύξηση της διαλειτουργικότητας ανά
μεσα στα τμήματα του δημοσίου τομέα ενώ παράλληλα 
ελέγχει τις διεθνείς εξελίξεις στις εφαρμογές της γλώσ
σας XML. Επίσης, η πρωτοβουλία ‘e-Government Gateway’ 
(www.gateway.gov.ukJ επιχειρεί την ανάπτυξη ενός πιλοτι
κού προγράμματος ‘intelligent forms’ που σχετίζεται με την 
αντικατάσταση εντύπων με ηλεκτρονικές φόρμες για αμφί- 
δρομη σχέση καθημερινών συναλλαγών.

Γερμανία
Η Γερμανική διοίκηση προετοιμάζεται για το μέλλον μ’ ένα 
πρόγραμμα που ονομάζεται ‘Bund-On-Line’ (www.bund.

http://www.gateway.gov.ukJ
http://www.bund
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dej που ενώνει πάνω από 100 δημόσιες αρχές και προσφέ
ρει ηλεκτρονικά πάνω από 350 υπηρεσίες. Στόχος του προ
γράμματος είναι η παροχή πλήρους υποστήριξης στις υπη
ρεσίες της κυβέρνησης και στην αμεσότερη επαφή με τους 
πολίτες. Παρέχει μια σειρά υπηρεσιών που προσφέρονται 
από τα αρμόδια όργανα, διοικητικές αρχές καθώς και άλλα 
ινστιτούτα και δημόσιες υπηρεσίες. Επίσης, προσφέρει τη 
δυνατότητα στον επισκέπτη να εξετάσει σε βάθος την δομή 
της κυβέρνησης και των δημόσιων υπηρεσιών. Επιπλέον, το 
πρόγραμμα παρέχει δυνατότητες άμεσης συναλλαγής σε 
αρκετά θέματα ενώ ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
είναι η δυνατότητα αναζήτησης και εξεύρεσης εργασίας.

Αλλοι σπουδαίοι γερμανικοί ‘e-government’ κόμβοι είναι 
οι ακόλουθοι:
• Ο κόμβος του Προέδρου της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας 

τηςΓερμανίας^Ιίρι/ΛνννΛν.όυηάεβρΓβεβκΙεηΙι.άε,Ιπουπερι- 
έχει το βιογραφικό του Προέδρου και προσφέρει πρόσβα
ση στο πρόγραμμα των δραστηριοτήτων και ομιλιών του. 
Προτείνονται, επίσης, εικονικές επισκέψεις στο ανάκτο
ρο ‘Bellevue’ (επίσημη κατοικία του Προέδρου στο Βερο
λίνο) και στη ‘Villa Hammerschmidt’ (επίσημη κατοικία 
στη Βόννη). (Οι πληροφορίες παρέχονται στα γερμανικά, 
αγγλικά, γαλλικά και ισπανικά).

• Ο κόμβος της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης (http://www. 
bundesregierung.de,) που παρουσιάζει την χώρα (ιστορία, 
πληθυσμός, οικονομία, κλπ.) και τις διάφορες πολιτικές 
που εφαρμόζει η κυβέρνηση. Μια σημαντική στήλη είναι 
αφιερωμένη στις ευρωπαϊκές υποθέσεις ενώ ένα τμήμα 
προορίζεται για τους εκπροσώπους του τύπου. Επίσης, 
περιέχει το πρόγραμμα εργασιών της κυβέρνησης. Πα
ράλληλα, υπάρχουν σύνδεσμοι προς τους κόμβους του 
Καγκελαρίου και των Υπουργείων έτσι ώστε ο κόμβος 
αποτελεί μια πύλη για το σύνολο της κυβέρνησης. (Οι 
πληροφορίες παρέχονται στα γερμανικά, αγγλικά, γαλλι
κά και ισπανικά.)

• Ο κόμβος του Ομοσπονδιακού Καγκελαρίου (http://www. 
bundeskanzler.de,) που επιτρέπει να κατανοηθεί καλύτε
ρα ο ρόλος της Καγκελαρίας στον γερμανικό θεσμικό μη
χανισμό. Υπάρχουν επίσης πληροφορίες για το πρόσωπο 
του Καγκελαρίου και για τα κυριότερα σημεία του πολιτι

http://www
http://www
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κού του προγράμματος. (Οι πληροφορίες παρέχονται στα 
γερμανικά, αγγλικά, γαλλικά και ισπανικά).

• Τέλος, ο κόμβος του Υπουργείου Εξωτερικών (http://www. 
auswaertiges-amt.de) που παρουσιάζει το σύνολο των 
ανακοινωθέντων τύπου και των δημοσίων παρεμβάσεων 
του Υπουργού. Εξηγούνται οι βασικές κατευθύνσεις της 
εξωτερικής πολιτικής ενώ υπάρχει ειδικό τμήμα αφιερω
μένο στην Ευρώπη. Παρέχονται επίσης πρακτικές πληρο
φορίες για τους κατοίκους που επιθυμούν να ταξιδεύσουν 
ή να εγκατασταθούν στο εξωτερικό.

Δανία
Η Κυβέρνηση της Δανίας έχει δημιουργήσει ένα κρατικό 
συμβούλιο πληροφορικής όπου στελέχη της κυβέρνησης 
συζητούν επιχειρησιακά θέματα που αφορούν την ανάπτυ
ξη της χρήσης των τεχνολογιών πληροφορικής. Το Συμβού
λιο αναθέτει την ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημά
των σε προμηθευτές του ιδιωτικού τομέα στηριζόμενο στις 
εξής διαπιστώσεις: (α) ο ανταγωνισμός μεταξύ των προμη
θευτών μειώνει τις τιμές για την ανάπτυξη συστημάτων, (β) 
οι προμηθευτές του ιδιωτικού τομέα είναι περισσότερο και- 
νοτόμοι και διαθέτουν πιο εξειδικευμένο προσωπικό, (γ) ο 
δημόσιος τομέας δεν πρέπει να παράγει ότι μπορεί να αγο
ράσει από τον ιδιωτικό και (δ) ο δημόσιος τομέας οφείλει 
να επικεντρωθεί στα βασικά επιχειρησιακά του αντικείμενα 
(στα οποία δεν περιλαμβάνεται η ανάπτυξη πληροφορια
κών συστημάτων).

Ο κόμβος ‘Danmark.dk’ (http://www.danmark.dk) απο
τελεί την πύλη για το σύνολο των δημοσίων υπηρεσιών της 
χώρας. Η επιτυχής ανάπτυξη του κόμβου οφείλεται, στην 
εταιρεία υψηλής ηλεκτρονικής τεχνολογίας και τεχνογνω
σίας ‘Kontapunkt’ όπου σε συνεργασία με τις αρμόδιες κρα
τικές υπηρεσίες παρέχουν το περιεχόμενο (content) βάσει 
δεδομένης συνεργασίας με όλα τα εμπλεκόμενα υπουργεία. 
Επίσης, ο κόμβος έχει συνάψει μία σειρά από συνεργασίες, 
όπως: το ‘Ritzau Agency’ που παρέχει τα νέα, την ‘Gylden- 
dal Encyclopaedia’ που προσφέρει υλικό για την χώρα και 
την κουλτούρα.

Στόχος του παραπάνω κόμβου είναι η διάχυση της πλη
ροφορίας προς τους κατοίκους και η πληροφόρηση προς

http://www
http://www.danmark.dk
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αυτούς που επιθυμούν να έρθουν σε επαφή με δημόσιες 
υπηρεσίες της χώρας (π.χ., Τελωνεία, Οικονομικές Υπηρε
σίες κ.λ.π.). Ο κόμβος απευθύνεται σε πολίτες, επιχειρημα
τίες, δημοσιογράφους, δημόσιους υπάλληλους, φοιτητές, 
παιδιά, δασκάλους, επισκέπτες, εξαγωγείς. Η πρόσβαση 
στις πληροφορίες γίνεται με θεματική πλοήγηση, αλφαβη
τικό ευρετήριο και μηχανή αναζήτησης. Για παράδειγμα, η 
στήλη Έπικαιρότητα’ ενημερώνει για τις τρέχουσες κανονι
στικές ρυθμίσεις που έχουν τεθεί σε ισχύ. Ο κόμβος παρέχει 
όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες-ενέργειες της καθημερι
νής ζωής ενώ σε περίπτωση που δεν καλύπτει κάποια συ
γκεκριμένη θεματική παρέχει τους ανάλογους συνδέσμους 
για την επίλυση ή αναζήτηση της πληροφορίας. Επίσης, πε
ριέχει τις διευθύνσεις των αρμοδίων υπηρεσιών καθώς και 
συνδέσμους προς τις αρχικές τους σελίδες.

Ο κόμβος διαχειρίζεται από το Υπουργείο Εξωτερικών 
και το Εθνικό Πρακτορείο Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών (National IT and Telecom Agency) της χώ
ρας. Ο κόμβος έχει σχεδιαστεί με βάση την τεχνολογική λύ
ση της Oracle, Portal 9iAS και στα άμεσα σχέδιά του εντάσ
σεται η ανάπτυξη ενός περιβάλλοντος πλήρους εξατομί- 
κευσης της πληροφορίας (customization) με την εφαρμογή 
της μεθοδολογίας και τεχνολογίας CRM (Citizen Relation
ship Management). Η ιστοσελίδα ‘Danmark.dk’ παρέχει 
πληροφορίες και προσφέρει τις υπηρεσίες της σε τέσσερις
(4) γλώσσες, Δανέζικα, Αγγλικά, Ισπανικά και Γερμανικά.

Άλλοι σπουδαίοι κόμβοι ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, 
είναι οι εξής:
• Ο κόμβος του Βασιλικού Οίκου (http://www.kongehuset. 

dk) που περιλαμβάνει την ιστορία της μοναρχίας, την πα
ρουσίαση των ανακτόρων καθώς και το πρόγραμμα δρα
στηριοτήτων της Βασίλισσας και τα ανακοινωθέντα από 
την Βασιλική Αυλή.

• Ο κόμβος του Πρωθυπουργού (http://www.stm.dk) που 
παρέχει την πύλη προς τα Υπουργεία. Παρουσιάζονται 
πληροφορίες για το πρόσωπο του Πρωθυπουργού, τα 
ανακοινωθέντα, ομιλίες και το πρόγραμμα εργασιών του.

• Ο κόμβος του Υπουργείου Εξωτερικών (http://www.um.dk) 
που προσφέρει μια αναλυτική παρουσίαση της χώρας. 
Αναπτύσσονται τα κυριότερα θέματα της εξωτερικής πο

http://www.kongehuset
http://www.stm.dk
http://www.um.dk
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λιτικής ενώ υπάρχει ειδική στήλη αφιερωμένη στην Ευρω
παϊκή Ένωση. Ο κόμβος παρουσιάζει επίσης την οργάνω
ση του Υπουργείου, τα ανακοινωθέντα καθώς και τις διευ
θύνσεις των διπλωματικών αποστολών στο εξωτερικό.

Σουηδία
Στη Σουηδία το πρόγραμμα ‘SverigeDirekt’ (www.sverige- 
Direkt.sej αποτελεί την πύλη προς τον αντίστοιχο δημόσιο 
τομέα, τις κρατικές υπηρεσίες και τους οργανισμούς τοπι
κής αυτοδιοίκησης. Προορίζεται για τους πολίτες και προ
σφέρει πρακτικές πληροφορίες για τα θέματα της καθημε
ρινής τους ζωής και των σχέσεων με την Πολιτεία. Η πρό
σβαση στις πληροφορίες γίνεται με θεματική πλοήγηση, 
αλφαβητικό ευρετήριο καθώς και με μηχανή αναζήτησης. 
Ο κόμβος βασίζεται στο στάνταρτ ‘SHS’ που αναπτύχθη
κε από το γραφείο διαχείρισης και ανάπτυξης της χώρας 
σε συνεργασία με την υπηρεσία φόρων και το πρακτορείο 
ασφαλειών. Είναι μία υποδομή για την ανταλλαγή πληρο
φοριών μεταξύ πολιτών και επιχειρήσεων με την Πολιτεία.

Βασική αρχή του κόμβου είναι η ασφάλεια, η αλληλεπί
δραση και η ανταλλαγή των πληροφοριών με το δημόσιο 
τομέα. Διερευνώντας διεξοδικότερα την περίπτωση και την 
εμπειρία της Σουηδίας στο ζήτημα της ηλεκτρονικής διακυ
βέρνησης, συναντούμε μια σειρά από άλλους κόμβους πλη
ροφόρησης και παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών, όπως:
• Ο κόμβος της Μοναρχίας (Vvm.sverigeDirekt.se,) που 

εξηγεί τον ρόλο του Βασιλέα, προσφέρει το ιστορικό του 
θεσμού καθώς και το περίγραμμα της εσωτερικής του λει
τουργίας.

• Ο κόμβος της Κυβέρνησης (http://vmm.regeringen.sej 
που προσφέρει μια σύντομη παρουσίαση των μελών της 
κυβέρνησης (βιογραφικά σημειώματα, δημόσιες παρεμ
βάσεις, πρόγραμμα εργασίας, κλπ.) που συμπληρώνεται 
με συνδέσμους προς τα Υπουργεία και με την έννοια αυτή 
αποτελεί μια αληθινή πύλη. Η στήλη ‘Τύπος και Πληρο
φορίες’ επιτρέπει την πρόσβαση σε όλα τα ανακοινωθέ- 
ντα ενώ παράλληλα περιέχει μια νομοθετική βάση δεδο
μένων καθώς και αλφαβητικό κατάλογο θεμάτων με συν
δέσμους που οδηγούν προς την αρμόδια δημόσια υπηρε
σία.

http://www.sverige-Direkt.sej
http://www.sverige-Direkt.sej
http://vmm.regeringen.sej
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• Ο κόμβος του Υπουργείου Εξωτερικών fhttp://www.ud.sej 
που προσφέρει παρουσίαση του Υπουργείου καθώς και δι
ευθύνσεων των διπλωματικών του αποστολών. Αναπτύσ
σονται, επίσης, τα βασικά θέματα της εξωτερικής πολιτι
κής σχετικά με την Σκανδιναβική συνεργασία, τα Ηνω- 
μέναΈθνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κόμβος περιέχει 
επίσης μια βάση δεδομένων που επιτρέπει την ανεύρεση 
ανακοινωθέντων, άρθρων και δημοσιεύσεων που καλύ
πτουν τα παραπάνω θέματα.
Τέλος, ειδική αναφορά θα πρέπει να γίνει στο ‘Kista Por

tal’ ένα από τα πρώτα δημοτικά ‘portals’ στη Σουηδία που 
αποτελεί σημείο επικοινωνίας των ανθρώπων που ζουν και 
εργάζονται στο δήμο ‘Kista’ και αποτελεί σημείο πρόσβα
σης σε ολοκληρωμένες και εξελιγμένες υπηρεσίες (π.χ., on
line κάμερες για την κίνηση σε δρόμους) της πόλης.

7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Οι συνεχείς ανακατατάξεις στο παγκόσμιο περιβάλλον της 
πληροφορικής και κυρίως η μεταβολή στους όρους και τις 
συνθήκες ωρίμανσης του διαδικτύου καθιστούν πιο επιτα
κτική την παρακολούθηση και εξέταση της εξέλιξης της 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης από τη σύγχρονη βιβλιογρα
φία και αρθρογραφία. Η παραπάνω διαπίστωση αποδίδεται 
στην ευρύτητα και το μέγεθος που έχει προοδευτικά προσ- 
δώσει η εξελικτική πορεία του διαδικτύου στο ζήτημα της 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης γεγονός που υποκίνησε πλή
θος προσεγγίσεων από επιστημονικές περιοχές (πληροφο
ρικής, τεχνολογίας, οικονομίας και διοίκησης, πολιτικής, 
κοινωνιολογίας, ιατρικής) να ενασχοληθούν δημιουργώ
ντας πολυποίκιλη γνώση.

Στόχος της εφαρμογής προγραμμάτων ηλεκτρονικής δι
ακυβέρνησης είναι να βελτιωθεί η ποιότητα των παρεχομέ- 
νων δημοσίων υπηρεσιών από πλευράς κυβερνήσεων που 
θα μετράται από συγκεκριμένους δείκτες όπως, η μείωση 
του χρόνου διεκπεραίωσης διαδικασιών και η βελτίωση της 
εξυπηρέτησης των πολιτών.

Μέσα από μια σειρά επισκέψεων στους δικτυακούς τό
πους ηλεκτρονικής διακυβέρνησης των τεσσάρων κρατών

http://www.ud.sej
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της'Ενωσης, που παρατέθηκαν προηγούμενα, τα δημοσιευ
μένα πρακτικά των συναντήσεων της ομάδας εργασίας της 
Ένωσης Έ-Government Working Group’ αλλά και από την 
επεξεργασία δεδομένων και αποτελεσμάτων που αντλήθη
καν από πρόσφατες έρευνες που διεξήχθησαν για το ζήτη
μα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης επιχειρήθηκε η μελέτη 
των επιδόσεων τους. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν 
είναι:

Η Βρετανία και η Γερμανία παρουσιάζουν σχετικά υψη
λά ποσοστά μη διαθεσιμότητας ιστοσελίδας για μια σειρά 
από ηλεκτρονικές υπηρεσίες (35% και 40% αντίστοιχα) σε 
σχέση με την Ελλάδα που ακολουθεί με ποσοστό (25%).

Η Δανία παρουσιάζει το υψηλότερο ποσοστό (35%) ολο
κληρωμένων συναλλαγών (transaction) που αντανακλούν 
το επίπεδο οργάνωσης σε ηλεκτρονική τεχνολογία και τε
χνογνωσία. Παράλληλα, μαζί με την Ελλάδα παρέχουν σε 
ποσοστό (35%) υπηρεσίες πληροφόρησης (information) και 
ενημερωτικού περιεχομένου.

Η Σουηδία εμφανίζει το μικρότερο ποσοστό στο επίπε
δο μη διαθεσιμότητας υπηρεσιών (10%) ενώ αντίστοιχα το 
μεγαλύτερο ποσοστό (35%) στην παροχής υπηρεσιών αλ
ληλεπίδρασης (interaction) και το δεύτερο στη σειρά, μετά 
τη Δανία, ποσοστό (25%) διεξαγωγής ολοκληρωμένες ηλε
κτρονικών συναλλαγών (transaction).

Όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών αμφίδρομης αλλη
λεπίδρασης (two-way interaction) το ποσοστό κυμαίνεται 
στα επίπεδα του 10% για τις τέσσερις από τις πέντε χώρες. 
Στην περίπτωση της Ελλάδας βρίσκεται στο (5%) και αφο
ρά μόνο τις υπηρεσίες αμφίδρομης αλληλεπίδρασης της 
ιστοσελίδας του Ο.Α.Ε.Δ., όπου μπορεί κανείς να ανακτή
σει, συμπληρώσει και αποστείλει συγκεκριμένες φόρμες αι
τήσεων ή βιογραφικών σημειωμάτων για ανεύρεση εργασί
ας.

Η Ελλάδα παρουσιάζει το μικρότερο ποσοστό (10%) 
πραγματοποίησης ηλεκτρονικών συναλλαγών (transac
tion) στο οποίο συνεισφέρουν μόνο οι δύο γνωστές παρε
χόμενες υπηρεσίες του TAXISnet που σχετίζονται με την 
υποβολή ηλεκτρονικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήμα
τος και φόρου προστιθέμενης αξίας.
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Ολοκληρώνοντας την παρούσα μελέτη καταλήγουμε 
στο συμπέρασμα ότι οι Σκανδιναβικές χώρες παρουσιάζο
νται περισσότερο συνεπείς και εναρμονισμένες στις απαι
τήσεις της Ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για τη ‘κοινωνία της 
πληροφορίας’ για την όσο το δυνατόν παροχή άμεσων δη
μοσίων υπηρεσιών ενώ αξίζει να τονισθεί η ικανοποιητική 
θέση και προοπτική της Ελλάδας που φαίνεται να παρέχει 
εξελιγμένες και αξιόπιστες εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυ
βέρνησης.
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