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καλφτερθ κατανόθςθ του φαινομζνου καταγράφονται εργαλεία ανάλυςθσ των
παραγόντων επιτυχίασ τθσ χριςθσ των ΚΜ από τουσ δθμόςιουσ οργανιςμοφσ. Στθ
ςυνζχεια, αναλφονται οι προχποκζςεισ μιασ οργανωμζνθσ υιοκζτθςθσ και
ςυςτθματικισ εφαρμογισ των ΚΜ, οι οποίεσ ςυνοψίηονται ςε ζνα ςτρατθγικό ςχζδιο
και ςε ζναν προτεινόμενο Οδθγό με πολιτικζσ χριςθσ.
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Abstract

Social Media (SM) can be a useful tool for the public services due to their extensive use
by the citizens globally. This thesis examines and analyzes the existing literature on the
use of SM by Local Governments.
It initially provides information on the technologies of Social Media and the
possibilities of their employment within the framework of Government 2.0.
Furthermore, it underlines the tools for analyzing the success factors of this
employment, for a better understanding of the phenomenon. Next, it analyzes the
requirements for an organized and systematic implementation. Finally, these
requirements are summarized in the Strategic Plan and the proposed Guide of Social
Media Use Policies.
The restriction of academic research to a simple description of the SM applications
and services -without any further analysis of the ways in which they are adopted and
the degree of their acceptance - and the ever changing environment of SM
technologies require continuous assessments with measurable quantitative and,
mainly, qualitative data, as well as frequent revisions of the existing strategies and
policies.

Keywords: Social media, Government 2.0, Local government, strategy, social media
policies
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1. Ειςαγωγι
Τα Κοινωνικά Μζςα (ΚΜ) ειςάγουν εκτενείσ και ουςιαςτικζσ αλλαγζσ ςτθν
επικοινωνία μεταξφ δθμόςιων οργανιςμϊν, κοινοτιτων και ατόμων, τόςο ςτον
ιδιωτικό όςο και ςτον δθμόςιο τομζα. Ζνασ ςυνεχϊσ αυξανόμενοσ αρικμόσ
οργανιςμϊν παγκοςμίωσ ζχουν αρχίςει να χρθςιμοποιοφν τα ΚΜ με διαφορετικοφσ
τρόπουσ, για να επικοινωνιςουν και να ςυνδεκοφν πιο άμεςα με τουσ πολίτεσ.

1.1 Πρόβλθμα
Κάκε αλλαγι που πρόκειται να εφαρμοςτεί ςτισ λειτουργίεσ ενόσ δθμόςιου
οργανιςμοφ με τθ χριςθ των νζων τεχνολογιϊν τθσ Ρλθροφορίασ και Επικοινωνιϊν
ςυνεπάγεται αλλαγζσ ςτθ νοοτροπία, το προςωπικό, τθ δομι, τθν ιεραρχία και τισ
διαδικαςίεσ που αυτόσ χρθςιμοποιεί. Θ ενςωμάτωςθ και θ χριςθ των ΚΜ κα πρζπει
να κακορίηεται από ςυγκεκριμζνθ ςτρατθγικι, πολιτικζσ χριςθσ και τρόπουσ
αξιολόγθςθσ για να μεγιςτοποιθκοφν οι πικανότθτεσ επιτυχίασ (Hrdinova κ.ά., 2010,
Wilson κ.ά., 2011). Θ αποςπαςματικι προςζγγιςθ, θ αςυνζχεια και ο άναρχοσ
ςχεδιαςμόσ μποροφν να οδθγιςουν ςε επανάλθψθ αναποτελεςματικϊν πρακτικϊν,
να αποκαρρφνουν τουσ εργαηόμενουσ, να ματαιϊςουν τισ προςδοκίεσ των πολιτϊν,
ακόμθ και να βλάψουν τθν «εικόνα» και τθν αξιοπιςτία τθσ υπθρεςίασ.

1.2 κοπόσ και Διάρκρωςθ μελζτθσ
Σκοπόσ τθσ διπλωματικισ είναι να παρζχει ςτουσ οργανιςμοφσ τθσ Τοπικισ
Αυτοδιοίκθςθσ, αλλά και ςτισ υπθρεςίεσ του ευρφτερου Δθμόςιου τομζα που δεν
χρθςιμοποιοφν τα ΚΜ, γνϊςεισ και πλθροφορίεσ χριςθσ και διαχείριςθσ τουσ, μζςω
του ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ και τθσ ανάπτυξθσ βζλτιςτων πολιτικϊν χριςθσ για
αποτελεςματικι και βιϊςιμθ υιοκζτθςθ. Στισ υπθρεςίεσ που ιδθ χρθςιμοποιοφν τα
ΚΜ μπορεί να δοκεί το ερζκιςμα για προβλθματιςμό, αυτοκριτικι και
επαναξιολόγθςθ.

1

Το κεφάλαιο 1 αποτελεί τθν ειςαγωγι ςτθν προβλθματικι τθσ διπλωματικισ.
Αναφζρεται ςτον ςκοπό διερεφνθςθσ του κζματοσ τθσ και τθ χρθςιμοποιοφμενθ
ερευνθτικι μεκοδολογία.
Το κεφάλαιο 2 αςχολείται με τθν εννοιολογικι προςζγγιςθ του όρου Κοινωνικά
Μζςα, τα χαρακτθριςτικά και τισ κατθγορίεσ τουσ.
Στο κεφάλαιο 3 διενεργείται βιβλιογραφικι αναςκόπθςθ για τθν θλεκτρονικι
Διακυβζρνθςθ και τθν αποτφπωςθ τθσ εξζλιξθσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν.
Στο κεφάλαιο 4 αναλφονται τα αποτελζςματα τθσ βιβλιογραφίασ για τον ρόλο των ΚΜ
ςτθν Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ και εξάγονται βαςικά ςυμπεράςματα για τθν ανάγκθ
και τθν αξία τθσ ςτρατθγικισ χριςθσ και αξιοποίθςθσ των ΚΜ ςτα πλαίςια τθσ
Διακυβζρνθςθσ 2.0.
Στο κεφάλαιο 5 ταυτοποιοφνται οι παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν υιοκζτθςθ των
ΚΜ και αναλφεται ο τρόποσ διείςδυςισ τουσ ςτισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ.
Στο κεφάλαιο 6 ςυνκζτονται τα ςτάδια του ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ για τθ χριςθ
των ΚΜ και αναλφονται διεξοδικά οι λειτουργικζσ διαδικαςίεσ κάκε ςταδίου με
παραδείγματα και προτάςεισ.
Στο κεφάλαιο 7 προςδιορίηονται τα βαςικά ςτοιχεία για τθ ςφνταξθ των πολιτικϊν
χριςθσ των ΚΜ που αποτελοφν και το περιεχόμενο του προτεινόμενου Οδθγοφ που
βρίςκεται ςτο Ρροςάρτθμα.
Στο κεφάλαιο 8 ςυνοψίηονται τα ςυμπεράςματα των προθγοφμενων κεφαλαίων,
αναγνωρίηονται οι περιοριςμοί τθσ ζρευνασ και προτείνονται μελλοντικζσ επεκτάςεισ.

1.3 Μεκοδολογία
Για τθ διερεφνθςθ του κζματοσ τθσ διπλωματικισ χρθςιμοποιικθκε επιςκόπθςθ
ερευνθτικϊν άρκρων και επιςτθμονικϊν μελετϊν τθ διεκνοφσ βιβλιογραφίασ,
ςυλλογι και ανάλυςθ των ευρθμάτων τουσ για
 τθν εννοιολογικι προςζγγιςθ των όρων του κζματοσ
 τθ ςφνκεςθ Σχεδίου Στρατθγικισ και Οδθγοφ χριςθσ των Κοινωνικϊν Μζςων
από τθν Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ.
Άρκρα ςχετικά με τθν εννοιολογικι προςζγγιςθ και τθ δθμιουργία κεωρθτικοφ
υπόβακρου αναφζρονται ςτον Ρίνακα 1 που ακολουκεί ενϊ ςτον Ρίνακα 8 (ςτο
2

κεφάλαιο

7)

περιλαμβάνονται

τα

άρκρα

για

τον

δεφτερο

ςτόχο

τθσ

χρθςιμοποιοφμενθσ μεκοδολογίασ.
Πίνακασ 1. Αρκρογραφία ςχετικι με το κζμα προσ διερεφνθςθ τθσ διπλωματικισ.

υγγραφζασ, ζτοσ ζκδοςθσ, τίτλοσ

Εςτίαςθ τθσ ζρευνασ

Oliveira, G. H. M., & Welch, E. W. (2013). Εξετάηεται ποια ΚΜ χρθςιμοποιοφνται, για
Social media use in local government: Linkage ποια κακικοντα ι ςκοποφσ από τουσ
of technology, task, and organizational οργανιςμοφσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ.
context
Sharif, M. H. M., Troshani, I., & Davidson, R. Εξετάηονται οι παράγοντεσ που επθρεάηουν
(2015). Public sector adoption of social media. τθν υιοκζτθςθ των ΚΜ. Ρροτείνεται ζνα
ςχετικό πλαίςιο με τισ αλλθλεπιδράςεισ των
παραγόντων αυτϊν (TOE framework).
Mergel, I., & Bretschneider, S. I. (2013). A Αναλφεται θ διαδικαςία διείςδυςθσ των ΚΜ
three stage adoption process for social media ςτισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ.
use in government
Howard, A. (2013). The What, How and Why
of Social Media. A Guide for Local
Government

Διερευνϊνται τρόποι αξιοποίθςθσ των ΚΜ
ςτθν Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ για τθν προϊκθςθ
τθσ επικοινωνίασ και τθν εμπλοκι των
πολιτϊν.

Bonsón, E., Torres, L., Royo, S., & Flores, F. Ερευνϊνται οι προοπτικζσ Διαφάνειασ των
(2012). Local e-government 2.0: Social media υπθρεςιϊν και τθσ δθμόςιασ ςυμμετοχισ με
τθ χριςθ των ΚΜ.
and corporate transparency in municipalities
Magro, M. J. (2011). A review of social media Αναςκόπθςθ τθσ κυβερνθτικισ χριςθσ των
ΚΜ από 2007 – 2011. Τονίηεται θ ανάγκθ για
use in e-government
μελλοντικι ζρευνα ςχετικά με ςτρατθγικζσ πολιτικζσ.
Bertot, J. C., Jaeger, P. T., & Hansen, D. (2012).
The impact of policies on government social
media usage: Issues, challenges, and
recommendations

Τονίηονται οι ευκαιρίεσ και προκλιςεισ ςτθν
εφαρμογι των ΚΜ ςτον δθμόςιο τομζα.
Ραρζχει μια ολοκλθρωμζνθ λίςτα με τισ
βαςικζσ πολιτικζσ και ερευνθτικά ερωτιματα
που ςχετίηονται με το κζμα.

Linders, D. (2012). From e-government to we- Ρροτείνεται τυπολογία νζων εννοιϊν
government: Defining a typology for citizen Διακυβζρνθςθσ με τθ χριςθ των ΚΜ.
coproduction in the age of social media
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2. Σι ακριβϊσ είναι τα Κοινωνικά Μζςα (Social Media)
O ακριβισ οριςμόσ των Κοινωνικϊν Μζςων (ΚΜ) αποτελεί κζμα προβλθματιςμοφ
ακόμα και ςιμερα, όχι μόνο ςτθν ακαδθμαϊκι κοινότθτα αλλά και ςτουσ
επαγγελματίεσ αυτϊν των Μζςων. Ζτςι, ίςωσ ο καλφτεροσ τρόποσ για να απαντιςει
κανείσ ςε αυτι τθν ερϊτθςθ είναι να ξεκινιςει με μια μικρι ιςτορικι αναδρομι.

2.1 Γενικό ιςτορικό
Ιδθ από το 1980, οι Tom Truscott και Jim Ellis του Ρανεπιςτθμίου Duke τθσ Βόρειασ
Καρολίνασ των Θνωμζνων Ρολιτειϊν Αμερικισ είχαν δθμιουργιςει το Usenet, ζνα
ςφςτθμα που επζτρεπε ςτουσ χριςτεσ

-τθσ πολφ πρϊιμθσ τότε εκδοχισ- του

Διαδικτφου να αναρτοφν μθνφματα δθμοςίωσ. Ραρόλα αυτά, τα ΚΜ όπωσ τα
γνωρίηουμε ςιμερα ζκαναν τθν εμφάνιςι τουσ το 1997 με το Open Diary (Ανοικτό
Θμερολόγιο) των Bruce και Susan Abelson, μια ιςτοςελίδα-διαδικτυακι κοινότθτα
ςυγγραφζων θμερολογίων από όλον τον κόςμο. Ρερίπου τθν ίδια χρονικι περίοδο o
John Barger ειςιγαγε τον όρο weblog (ιςτολόγιο) ο οποίοσ εν είδει αςτεϊςμοφ
μετατράπθκε ςε we-blog (δθλαδι «μπλογκάρουμε», αν μπορεί να χρθςιμοποιθκεί
αυτόσ ο νεολογιςμόσ) από τον Peter Merholz και κατόπιν κακιερϊκθκε απλά ωσ blog
(Kaplan, Haenlein, 2010).
Θ ανάπτυξθ των υπθρεςιϊν ευρυηωνικοφ Διαδικτφου (broadband Internet) βοικθςε
ςτθν περαιτζρω ανάπτυξθ των ΚΜ δίνοντάσ τουσ το όνομα και τθ μορφι με τθν οποία
τα γνωρίηουμε ςιμερα, με τθ δθμιουργία του MySpace το 2003 και του -κυρίαρχου
πλζον- Facebook το 2004. Θ πιο πρόςφατθ εξζλιξθ των ΚΜ είναι αυτι των «εικονικϊν
κόςμων» όπωσ π.χ. το Second Life, που παρουςίαςε άνοδο τθσ δθμοτικότθτασ του το
2006. Σε αυτζσ τισ υπθρεςίεσ οι χαρακτιρεσ (avatars) του κάκε χριςτθ δεν είναι
απλζσ εικόνεσ αλλά βρίςκονται και λειτουργοφν ςε τριςδιάςτατεσ μορφζσ ςτα
ανάλογα εικονικά περιβάλλοντα (Kaplan, Haenlein, 2010).
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2.2 Σο Web 2.0 ωσ ςθμείο καμπισ
Σε κάποια φάςθ τθσ ιςτορικισ διαδρομισ των ΚΜ ςυνζβθ μια τεχνολογικι μετάβαςθ
ςτον Ραγκόςμιο Λςτό (World Wide Web) που επθρζαςε κακοριςτικά τθ μετζπειτα
πορεία τουσ και βοικθςε ςτθν ακόλουκθ ταυτοποίθςθ και οριςμό τουσ. Αυτό το
ςθμείο καμπισ δεν ιταν άλλο από τθν εξζλιξθ του Λςτοφ από Web 1.0 ςε Web 2.0. Ο
όροσ Web 2.0 κακιερϊκθκε το 2004 (Battelle & O'Reilly, 2004) και περιγράφει ζνα νζο
τρόπο δόμθςθσ και χριςθσ του Ραγκόςμιου Λςτοφ. Σφμφωνα με αυτόν τον τρόπο, το
περιεχόμενο και οι εφαρμογζσ του Διαδικτφου δε δθμιουργοφνται αποκλειςτικά από
μεμονωμζνα άτομα και επαγγελματίεσ αλλά από όλουσ τουσ χριςτεσ, οι οποίοι
λειτουργοφν ςυμμετοχικά και ςυνεργατικά πάνω ςε αυτό. Κατά ςυνζπεια και το ίδιο
το περιεχόμενο δε μζνει ςτατικό αλλά μεταβάλλεται και τροποποιείται ςυνεχϊσ.
Λςτοςελίδεσ τφπου blog ι wiki είναι χαρακτθριςτικά παραδείγματα του Web 2.0 ενϊ
ιςτοςελίδεσ όπωσ αυτι τθσ Encyclopedia Britannica ανικουν ςτο πεδίο του Web 1.0.
Βζβαια, αν και το Web 2.0 δε βαςίηεται ςε κάποια ιδιαίτερθ τεχνολογικι εξζλιξθ,
υπάρχουν εφαρμογζσ που ςυντζλεςαν κακοριςτικά ςτθν προαναφερκείςα μετάβαςθ.
Χωρίσ τθν ανάπτυξθ εφαρμογϊν όπωσ το Adobe Flash, το tagging (τοποκζτθςθ
ετικζτασ), το διαδίκτυο για κινθτά (mobile web), το ελεφκερο λογιςμικό (open source),
το Asynchronous Java Script κ.ά. τα ΚΜ δε κα είχαν τθ μορφι που ξζρουμε ςιμερα
κακϊσ το Web 2.0 κεωρείται θ πλατφόρμα πάνω ςτθν οποία εξελίχκθκαν (Kaplan,
Haenlein, 2010) (web2expo.com, 2011).
Θ νζα τεχνολογικι πραγματικότθτα του Web 2.0 ζδωςε ϊκθςθ ςτθ δθμιουργία του
νζου όρου «Περιεχόμενο παραγόμενο από χριςτεσ» (User-generated content, UGC).
Αυτόσ ο όροσ αποτελεί το άκροιςμα όλων των τρόπων με τουσ οποίουσ οι χριςτεσ
χρθςιμοποιοφν τα ΚΜ. Σφμφωνα με τον Οργανιςμό Οικονομικισ Συνεργαςίασ και
Ανάπτυξθσ (OECD), για να χαρακτθριςτεί ωσ τζτοιο το περιεχόμενο μιασ ιςτοςελίδασ
πρζπει να πλθροί τρεισ προχποκζςεισ (OECD/ITU, 2011):


Ρρϊτον, πρζπει να ζχει δθμοςιευτεί είτε ςε ιςτοςελίδα κοινωνικισ δικτφωςθσ
είτε ςε ιςτοςελίδα που επιτρζπει τθ δθμόςια πρόςβαςθ.
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Δεφτερον, πρζπει να υπάρχει κάποιου είδουσ δθμιουργικι παρζμβαςθ ι
ςχολιαςμόσ ςε αυτό και να μθν είναι απλι αναδθμοςίευςθ κάποιασ άλλθσ
ιςτοςελίδασ.



Τρίτον, δεν πρζπει να αποτελεί μζροσ επαγγελματικισ ρουτίνασ ι πρακτικισ,
ζτςι ϊςτε να μθ ςυμπεριλαμβάνεται υλικό που δθμιουργικθκε για
εμπορικοφσ ςκοποφσ (OECD/ITU, 2011).

To «Ρεριεχόμενο Ραραγόμενο από Χριςτεσ» προχπιρχε του Web 2.0, όμωσ ιταν οι
αναφερκείςεσ τεχνολογικζσ αλλά και οικονομικζσ (φκθνι πρόςβαςθ ςε υπθρεςίεσ
δθμιουργίασ ιςτοςελίδων) και κοινωνικζσ (μεγάλθ εξοικείωςθ τθσ νζασ γενιάσ με τουσ
υπολογιςτζσ) εξελίξεισ που το ζφεραν ςτο προςκινιο ςε παγκόςμια κλίμακα.
Σε γενικζσ γραμμζσ τα ΚΜ παρουςιάηουν πολλά πλεονεκτιματα ςε ςχζςθ με τα
παραδοςιακά μζςα, κυρίωσ ςε κζματα ταχφτθτασ και ευελιξίασ (Stokes, 2011) και
αυτόσ είναι ο λόγοσ που ζχουν αρχίςει να κυριαρχοφν ςε παγκόςμιο επίπεδο.
Ο Ρίνακασ 2 παρακάτω ςυνοψίηει αυτά τα ςθμεία υπεροχισ των ΚΜ.
Πίνακασ 2. Ραραδοςιακά μζςα επικοινωνίασ ζναντι των ΚΜ (Stokes, 2011).

Παραδοςιακά μζςα επικοινωνίασ

Κοινωνικά Μζςα

Στακερά, αναλλοίωτα

Συνεχϊσ αναβακμίςιμα

Ρεριοριςμζνοσ ςχολιαςμόσ ςε μθ
πραγματικό χρόνο
Ρεριοριςμζνα, με χρονικι κακυςτζρθςθ
ςτθν κατάρτιςθ λιςτϊν δθμοφιλίασ
Δφςκολθ προςβαςιμότθτα των αρχείων

Απεριόριςτοσ ςχολιαςμόσ ςε πραγματικό
χρόνο
Άμεςθ μζτρθςθ δθμοφιλίασ

Ρεριοριςμζνθ μίξθ μζςων επικοινωνίασ

Απεριόριςτθ μίξθ μζςων επικοινωνίασ

Εκδότεσ - οργανιςμοί

Εκδότεσ - ιδιϊτεσ

Ρεπεραςμζνα

Άπειρα

Αποκάρρυνςθ
διαμοιραςμοφ/κοινοποιιςεων

Ενκάρρυνςθ
διαμοιραςμοφ/κοινοποιιςεων και
ςυμμετοχισ
Ελευκερία

Ζλεγχοσ

Εφκολθ προςβαςιμότθτα των αρχείων

6

2.3 Οριςμόσ και ταξινόμθςθ Κοινωνικϊν Μζςων
Ζχοντασ αυτζσ τισ ζννοιεσ υπόψθ, είναι πλζον δυνατό να δοκεί κάποιοσ οριςμόσ των
ΚΜ. Σφμφωνα με τουσ Kaplan και Haenlein ‘Τα Κοινωνικά Μζςα ορίηονται ωσ ζνα
ςφνολο διαδικτυακϊν εφαρμογϊν που υποςτθρίηονται από το τεχνολογικό
περιβάλλον του Web 2.0 και επιτρζπουν τθ δθμιουργία και ανταλλαγι Ρεριεχομζνου
Ραραγόμενου από Χριςτεσ’ (Kaplan, Haenlein, 2010). Ραρόλα αυτά, ο ςυγκεκριμζνοσ
οριςμόσ κεωρείται από πολλοφσ αρκετά γενικόσ και μθ κατατοπιςτικόσ ςχετικά με τθν
ταυτότθτα των ΚΜ (Power, Philips-Wren, 2011). Οι ίδιοι ςυγγραφείσ ορίηουν τα ΚΜ ωσ
‘Τεχνολογίεσ του Διαδικτφου και τθσ Κινθτισ Τθλεφωνίασ που ενιςχφουν τθν
ανκρϊπινθ επικοινωνία και δθμιουργοφν δυναμικοφσ διαλόγουσ αλλθλεπίδραςθσ’.
Ππωσ είναι φανερό, οι ερευνθτζσ αντιμετωπίηουν δυςκολία ςτθ διατφπωςθ ενόσ
ξεκάκαρου οριςμοφ για τα ΚΜ, πικανότατα λόγω τθσ ςυνεχϊσ μεταβαλλόμενθσ
φφςθσ τουσ. Τα ΚΜ περιλαμβάνουν τεχνολογίεσ και εφαρμογζσ που εξελίςςονται,
λειτουργοφν, αποςφρονται και επαναλειτουργοφν ςυνεχϊσ, κάποια κεντρίηουν το
ενδιαφζρον των χρθςτϊν και κάποια αγνοοφνται και εξαφανίηονται. Επίςθσ, ο ρόλοσ
των ΚΜ να διευκολφνουν τθν επικοινωνία οδθγεί ςε ςυγχφςεισ με άλλα μζςα, κακϊσ
αν κεωρθκεί αυτό ωσ το κφριο χαρακτθριςτικό τουσ τότε παλαιότερεσ τεχνολογίεσ και
μζςα όπωσ το τθλζφωνο ι θ αλλθλογραφία κα μποροφςαν να κεωρθκοφν ΚΜ.
Επίςθσ, τθ ςθμερινι εποχι ακόμα και οι πλατφόρμεσ θλεκτρονικϊν παιχνιδιϊν ζχουν
πλζον αποκτιςει τθν τάςθ να ευνοοφν τθν επικοινωνία και αλλθλεπίδραςθ μεταξφ
των χρθςτϊν τουσ, ςυνεπϊσ ίςωσ και αυτζσ κα μποροφςαν να κατθγοριοποιθκοφν ωσ
ΚΜ (Obar, Wildman, 2015).
Ζτςι, ςε ςυμπλιρωςθ του οριςμοφ και για διευκρινιςτικοφσ λόγουσ, μποροφμε να
αναφζρουμε κάποια χαρακτθριςτικά που ενυπάρχουν ςε όλα τα ΚΜ που λειτουργοφν
αυτι τθ ςτιγμι και που κα βοθκιςουν ςτθν κατανόθςθ του φαινομζνου τουσ. Αυτά
είναι τα εξισ (Obar, Wildman, 2015):
1. Πλα τα ΚΜ αποτελοφν διαδραςτικζσ εφαρμογζσ του Web 2.0.
2. Πλα τα ΚΜ βαςίηονται ςε Ρεριεχόμενο Ραραγόμενο από Χριςτεσ όπωσ
φωτογραφίεσ, βίντεο και ςχόλια.
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3. Πλοι οι χριςτεσ των ΚΜ δθμιουργοφν ειδικά προφίλ για τθν εκάςτοτε εφαρμογι ι
ιςτοςελίδα, προφίλ τα οποία είναι ςχεδιαςμζνα και διατθροφνται από τθν ίδια τθν
πλατφόρμα κάκε ΚΜ.
4. Πλα τα ΚΜ διευκολφνουν τθν ανάπτυξθ ψθφιακϊν κοινωνικϊν δικτφων ςυνδζοντασ
τα προφίλ των χρθςτϊν μεταξφ τουσ.

Κατθγορίεσ Κοινωνικϊν Μζςων
Οι οριςμοί και τα χαρακτθριςτικά των ΚΜ δείχνουν ότι αυτά δεν ταυτοποιοφνται μόνο
ωσ διαδικτυακά εργαλεία που διευκολφνουν τθν επικοινωνία αλλά μποροφμε να
κεωριςουμε ότι και θ ίδια θ δραςτθριότθτα τθσ επικοινωνίασ είναι μζροσ τθσ
ταυτότθτάσ τουσ. Με αυτιν τθ λογικι, θ ιςτοςελίδα fredCavazza.net (2016) ζχοντασ το
Facebook, Twitter και Google ςτο κζντρο τθσ κατάταξθσ (Εικόνα 1) ταξινομεί τα ΚΜ
ςτισ εξισ ζξι κατθγορίεσ:
1.

Δθμοςιεφςεων τφπου blog (WordPress, Blogger, Medium, SquareSpace), wiki
(Wikipedia, Wikia) και υβριδικϊν υπθρεςιϊν δθμοςίευςθσ/κοινοποίθςθσ
(Tumblr, MySpace).

Εικόνα 1. Τo τοπίο των KM (www.fredCavazza.net, 2016).
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2.

Κοινοποίθςθσ βίντεο (YouTube, Vevo, Vimeo, Dailymotion και το κινζηικο
YouKu) και εγγράφων (SlideShare, Scribd).

3.

Κοινοποίθςθσ φωτογραφιϊν (Instagram, Flickr, Imgur, 500px), κεματικϊν
ενδιαφερόντων (Pinterest, Fancy, Lyst, Behance), μουςικισ (Spotify, Deezer,
SoundCloud), υπερςυνδζςμων (hyperlinks) (Delicious, Scoop.it) και τόπων
(Foursquare, Swarm).

4.

Τπθρεςιϊν μθνυμάτων είτε του δυτικοφ κόςμου (WhatsApp, Facebook
Messenger, iMessage, Skype, SnapChat, Viber), είτε αςιατικά (WeChat, Line,
KakaoTalk).

5.

Πλατφόρμεσ ςυηιτθςθσ (Github, Quora, Disqus) και οι αντίςτοιχεσ αςιατικζσ
(Sina Weibo, Tieba Baidu).

6.

Επαγγελματικά εργαλεία επικοινωνίασ (Slack, HipChat, TalkSpirit) και
ςυνεργαςίασ (Yammer, Chatter).

7.

Τπθρεςιϊν επαγγελματικισ δικτφωςθσ (LinkedIn, Viadeo, Xing), κοινωνικά
δίκτυα για ειδικζσ ομάδεσ του πλθκυςμοφ (Ning, Nextdoor), δίκτυα για το
ευρφτερο

κοινό,

δυτικά,

ανατολικά

ι

ρϊςικα

(Tagged,

VKontakte,

Odnoklassniki) και τα αντίςτοιχά τουσ αςιατικά (Qzone, RenRen, Douban),
όπωσ και υπθρεςίεσ γνωριμιϊν (Badoo, OKcupid, Happn).
Για να γίνει μια ςφγκριςθ παρακζτονται και οι αντίςτοιχεσ τζςςερισ κατθγορίεσ ΚΜ
των Kaplan και Haenlein του 2010:
1) υνεργατικά,
2) Σφπου blog/microblog,
3) Κοινότθτεσ με ειδικά ενδιαφζροντα,
4) ελίδεσ κοινωνικϊν δικτφων, εικονικοί κόςμοι παιχνιδιϊν και εικονικοί κόςμοι
κοινωνικοποίθςθσ.
Είναι φανερό ότι κάκε ερευνθτισ μπορεί να καταςκευάςει και να παρακζςει τισ δικζσ
του κατθγορίεσ ΚΜ, όπωσ ακριβϊσ ςυμβαίνει και με τουσ οριςμοφσ.
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2.4 Σα Κοινωνικά Μζςα ςιμερα
Στισ αρχζσ του 2017 τα ΚΜ ζχουν γίνει πια μζροσ τθσ κακθμερινότθτασ ενόσ
ευρφτατου κοινοφ και δεν αποτελοφν πεδίο ενδιαφζροντοσ μιασ μειοψθφίασ που
αςχολείται πιο επιςταμζνα με τισ τεχνολογικζσ εφαρμογζσ. Ζχουν μπει για τα καλά
ςτισ ηωζσ των ανκρϊπων ςε ςθμείο που να επθρεάηουν τον τρόπο που αυτοί
κοινωνικοποιοφνται,

ψυχαγωγοφνται,

αναηθτοφν

πλθροφορίεσ

αλλά

και

αυτοπροςδιορίηονται ωσ άτομα και πολίτεσ. Ακόμα και νζοι επιχειρθματίεσ ι
εφευρζτεσ χρθςιμοποιοφν πλζον τα ΚΜ για να βρουν χρθματοδότθςθ για τισ ιδζεσ
τουσ αντί να ςτραφοφν ςτον παραδοςιακό δανειςμό από χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα
(Howard, 2012b).
Θ

επιρροι

αυτι

δε

ςταματάει

ςτα

οργανιςμοφσ/υπθρεςίεσ/επιχειριςεισ

άτομα,

κακϊσ

τουσ

αλλά
δίνει

επεκτείνεται
τθ

και

ςε

δυνατότθτα

να

παρακάμψουν τα παραδοςιακά μζςα επικοινωνίασ όπωσ π.χ. ο ζντυποσ και ψθφιακόσ
Τφποσ και να ζρκουν ςε επαφι με το κοινό τουσ πιο άμεςα.
Τα πιο δθμοφιλι ΚΜ τον Σεπτζμβριο του 2016, ςφμφωνα με τθν ζγκυρθ διαδικτυακι
εταιρεία Statista, φαίνονται ςτθ λίςτα που ακολουκεί:
1. Facebook: 1.712,000,000 χριςτεσ.
2. WhatsApp 1.000,000,000 χριςτεσ.
3. Facebook Messenger: 1.000,000,000 χριςτεσ.
4. QQ: 899.000,000 χριςτεσ.
5. WeChat: 806.000,000 χριςτεσ.
6. QZone: 652.000,000 χριςτεσ.
7. Tumblr: 555.000,000 χριςτεσ.
8. Instagram: 500.000,000 χριςτεσ.
9. Twitter: 313.000,000 χριςτεσ.
10. Baidu Tieba: 300.000,000 χριςτεσ.
11. Skype: 300.000,000 χριςτεσ.
12. Sina Weibo: 282.000,000 χριςτεσ.
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13. Viber: 249.000,000 χριςτεσ.
14. Line: 218.000,000 χριςτεσ.
15. Snapchat: 200.000,000 χριςτεσ.
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3. Ηλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ και Διακυβζρνθςθ 2.0
Στα μζςα τθσ δεκαετίασ του 1990, θ παγκόςμια διάδοςθ του Διαδικτφου ςυνζβαλε
ςτθν ιδιαίτερθ ανάπτυξθ του θλεκτρονικοφ επιχειρείν (e-business) και οδιγθςε τισ
εταιρείεσ

ςτθν

υιοκζτθςθ

πρακτικϊν

θλεκτρονικισ

αυτοεξυπθρζτθςθσ

που

ανταποκρίνονταν καλφτερα ςτισ απαιτιςεισ των πελατϊν τουσ ςε αυτόν τον τομζα.
Από τθ ςτιγμι λοιπόν που το κοινό είχε πια ςυνθκίςει ςε αυτζσ τισ πρακτικζσ –οι
οποίεσ άλλωςτε και ςτόχευαν ςτθ διευκόλυνςθ και εξυπθρζτθςι του- ιταν φυςικό και
οι κυβερνιςεισ/δθμόςιεσ υπθρεςίεσ να ακολουκιςουν αυτιν τθν οδό. Ζτςι ιταν
δυνατό για τον πολίτθ να βρει πλθροφορίεσ, ζντυπα αλλά και να περαιϊςει πολλζσ
υποκζςεισ του διαδικτυακά, από τθν άνεςθ του ςπιτιοφ του, χωρίσ να απαιτείται θ
φυςικι του παρουςία ςτθν εκάςτοτε υπθρεςία.

3.1 Από τθν Ηλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ ςτθ Διακυβζρνθςθ 2.0
Ρλζον θ Ηλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ, όπωσ ονομάηονται αυτοφ του είδουσ οι
υπθρεςίεσ,

κεωρείται

απαραίτθτο

χαρακτθριςτικό

οποιαςδιποτε

ςφγχρονθσ

κοινωνίασ κακϊσ πζρα από τθν οικονομία χϊρου και χρόνου εξαςφαλίηει μεγαλφτερθ
διαφάνεια και αποτελεςματικότθτα ςτθ δθμόςια ςφαίρα μζςω τθσ άμεςθσ διάδοςθσ
και ανταλλαγισ πλθροφοριϊν και δεδομζνων που προςφζρει (Dadashzadeh, 2010).
Πμωσ θ εξζλιξθ δε ςταμάτθςε εκεί. Ππωσ ζχει ιδθ ειπωκεί, τα τελευταία χρόνια θ
υιοκζτθςθ τθσ τεχνολογίασ του web 2.0 άλλαξε ριηικά τον τρόπο με τον οποίο
χρθςιμοποιείται το Διαδίκτυο. Οι μζχρι πρότινοσ πακθτικοί χριςτεσ ζχουν
μεταμορφωκεί ςε ενεργθτικοφσ δθμιουργοφσ περιεχομζνου, περιεχόμενο το οποίο
και επικυμοφν να μοιραςτοφν με άλλουσ χριςτεσ. Και ζτςι για ακόμα μια φορά οι
εταιρείεσ ακολοφκθςαν αυτιν τθν τάςθ προσ εξυπθρζτθςθ των πελατϊν τουσ και
δθμιοφργθςαν λογαριαςμοφσ ςτα ΚΜ όπου κα μποροφςαν να ςυνομιλιςουν με το
κοινό τουσ, να ανταλλάξουν απόψεισ, ακόμα και να πάρουν ςυμβουλζσ ςχετικά με τα
προϊόντα τουσ. Φυςικά οι κυβερνιςεισ/δθμόςιεσ υπθρεςίεσ δε κα μποροφςαν παρά
να ακολουκιςουν αυτιν τθν τάςθ, αν και με βραδφτερο ρυκμό αυτιν τθ φορά λόγω
των δυςκολιϊν και ιδιαιτεροτιτων που προκφπτουν από τθ φφςθ αυτϊν των
οργανιςμϊν (Dadashzadeh, 2010).
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Μζχρι τθν εμφάνιςθ και κακιζρωςθ του Διαδικτφου οι παραδοςιακοί τρόποι με τουσ
οποίουσ οι πολίτεσ μποροφςαν να λάβουν πλθροφορίεσ από τισ κυβερνθτικζσ και
δθμόςιεσ υπθρεςίεσ και να επικοινωνιςουν με αξιωματοφχουσ και δθμόςιουσ
υπαλλιλουσ ιταν θ φυςικι παρουςία ςτα διάφορα ςυμβοφλια, θ επί τόπου
αναηιτθςθ δθμόςιων αρχείων και πρακτικϊν, θ τθλεφωνικι επικοινωνία με γραφεία
ενθμζρωςθσ του κοινοφ, θ ανάγνωςθ των δθμόςιων ανακοινωκζντων και θ
ενθμζρωςθ μζςω του Τφπου (Magro, 2011). Από τα τζλθ του προθγοφμενου αιϊνα θ
Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ ζκανε κάποιουσ από αυτοφσ τουσ τρόπουσ διακζςιμουσ
διαδικτυακά, με πλθροφορίεσ και βίντεο (π.χ. των ςυνεδριάςεων δθμοτικϊν
ςυμβουλίων) αναρτθμζνεσ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ εκάςτοτε υπθρεςίασ ι και με τθν
αποςτολι ενθμερωτικϊν μθνυμάτων μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.
Από τθ ςτιγμι που θ Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ μπικε ςτθν κακθμερινότθτα του
κόςμου, άρχιςε να αποτελεί αντικείμενο μελετϊν και ερευνϊν, ωσ προσ τθν εξζλιξθ,
τθ λειτουργία και τισ υπθρεςίεσ που προςφζρει.
Από ζνα ςθμείο και μετά, θ Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ εξελίχκθκε ςε αυτό που
ονομάςτθκε από κάποιουσ ακαδθμαϊκοφσ Διακυβζρνθςθ 2.0.
Σφμφωνα με τουσ Bonson κ.ά. (2012) θ Διακυβζρνθςθ 2.0 δεν αφορά αποκλειςτικά τα
ΚΜ ι τισ νζεσ τεχνολογίεσ αλλά εκπροςωπεί μια κεμελιϊδθ ςτροφι προσ μια ανοικτι
και ςυνεργατικι Διακυβζρνθςθ όπου κυριαρχοφν θ ανοικτι διαβοφλευςθ, τα ανοικτά
δεδομζνα, θ κοινοποίθςθ τθσ γνϊςθσ, θ αμοιβαία αναγνϊριςθ τθσ εξειδικευμζνθσ
γνϊςθσ, οι κοινζσ αξίεσ και θ κατανόθςθ των ςωςτϊν τρόπων ςυμφωνίασ και
διαφωνίασ. Θ τεχνολογία και τα ΚΜ αποτελοφν μεν ςθμαντικά μζρθ αυτισ τθσ
ςτροφισ όμωσ ο ρόλοσ τουσ είναι απλά να διευκολφνουν τθ διαδικαςία.
Θ αλλαγι από τθν Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ ςτθν Διακυβζρνθςθ 2.0 ςυνζπεςε με
τθν Ρρωτοβουλία του προζδρου των ΘΡΑ Barrack Obama (2009) για Ανοικτι
Διακυβζρνθςθ με διαφάνεια, ςυμμετοχι και ςυνεργαςία. Ρζρα από τθ γενικότερθ
χριςθ των νζων τεχνολογιϊν, αυτι θ Ρρωτοβουλία ενκάρρυνε τουσ δθμόςιουσ
οργανιςμοφσ να καταςτρϊςουν τα δικά τουσ ςχζδια δράςθσ ϊςτε να ενιςχφςουν τισ
λειτουργίεσ τθσ ανοικτισ διοίκθςθσ ςτο κράτοσ (Magro, 2011).
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Οι Bonson κ.ά. (2012) αναφζρονται ςυγκεκριμζνα ςτον τρόπο με τον οποίο οι
Οργανιςμοί τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ αξιοποιοφν τισ τεχνολογίεσ web 2.0 που
ενυπάρχουν ςχεδόν ςε όλα τα ΚΜ (Ρίνακασ 3).
Πίνακασ 3. Χριςθ τεχνολογιϊν Web 2.0 από τθν Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ (Bonson κ.ά., 2012).

Web 2.0
τεχνολογία

Χαρακτθριςτικά

Content
syndication (rss,
atom, webcasting)

Λογιςμικό ςε ςυμβατικι ιςτοςελίδα
ι πλατφόρμα κοινωνικισ
δικτφωςθσ, που επιτρζπει ςτουσ
χριςτεσ να λαμβάνουν ενθμερϊςεισ
από ςυνδεδεμζνεσ πθγζσ,
αυτόματα.

Λογενισ μετάδοςθ (viral) του
περιεχομζνου τθσ επίςθμθσ
ιςτοςελίδασ του Διμου, ειδικά
νζα από τα Συμβοφλια και
ζγγραφα (όπωσ πρακτικά των
Συμβουλίων), βίντεο ι αρχεία
ιχου (από τισ ςυνεδριάςεισ),
ανακοινϊςεισ, μθνφματα του
Δθμάρχου.

Widgets

Επιτρζπουν τθ ςυμπερίλθψθ υλικοφ
(κείμενα, γραφιματα,
φωτογραφίεσ, βίντεο και άλλουσ
τφπουσ δεδομζνων) ςε μια
ιςτοςελίδα, μζςω μικρισ
εφαρμογισ, τθν οποία ο τελικόσ
χριςτθσ μπορεί να εγκαταςτιςει
και να εκτελζςει μζςα ςτθν
ιςτοςελίδα.
Μεταφζρουν πλθροφορίεσ από μια
διαδικτυακι πθγι ςε άλλεσ ςελίδεσ
ι ςυςκευζσ και χρθςιμοποιοφνται
ζτςι ωσ μζςα διαςφνδεςθσ για
ενθμερϊςεισ.

Αντί εγγραφισ ςε ροζσ
ειδιςεων, οι χριςτεσ μποροφν
να ενςωματϊςουν τον κϊδικα
των widgets ςτθ δικι τουσ
ιςτοςελίδα ϊςτε να λαμβάνουν
αυτόματα κάκε πλθροφορία από
τον Διμο.

Sharing and
bookmarking

Λογιςμικό που επιτρζπει ςτουσ
χριςτεσ να ςτζλνουν αυτόματα
περιεχόμενο ςε φίλουσ και επαφζσ,
ςυνδζοντασ το περιεχόμενο με τισ
πλατφόρμεσ κοινωνικισ δικτφωςθσ.

Επιτρζπει ςτουσ χριςτεσ τθσ
επίςθμθσ ιςτοςελίδασ να
διανείμουν περιεχόμενο ςε
πλατφόρμεσ κοινωνικισ
δικτφωςθσ, αυξάνοντασ ζτςι τθ
διαφάνεια τθσ Δθμοτικισ Αρχισ.

Mashups

Συνδυαςμόσ τεχνολογιϊν και
υπθρεςιϊν από διαφορετικζσ
ςυμβατικζσ και web 2.0 πθγζσ ςτθν
ίδια ιςτοςελίδα ι ςε πλατφόρμα

Τεχνολογία που επιτρζπει τθν
ενςωμάτωςθ ςτθν ίδια επίςθμθ
ιςτοςελίδα του Διμου, βίντεο,
χαρτϊν, εγγράφων ι
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Χριςθ από Οργανιςμοφσ
Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (ΟΣΑ)

παρουςιάςεων από διαφορετικζσ
εξωτερικζσ πλατφόρμεσ.

κοινωνικισ δικτφωςθσ.

Ράντωσ, ακόμα και για τθ Διακυβζρνθςθ 2.0, οι μελζτεσ δε ςυμφωνοφν μεταξφ τουσ
(Moon, 2002, Scott, 2006). Ο Moon, ςυςχετίηει τθν επιτυχία τθσ εφαρμογισ τθσ
αναλογικά με το μζγεκοσ του πλθκυςμοφ των πόλεων ενϊ ο Scott ςυμπεραίνει πωσ οι
μεςαίου πλθκυςμοφ πόλεισ ζχουν τισ μεγαλφτερεσ πικανότθτεσ επιτυχίασ, ειδικά ςτο
κζμα τθσ ςυμμετοχισ των πολιτϊν.
Συμπεραςματικά, θ αρχικι μορφι Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ παρά τθν όποια
επιτυχία τθσ παρζμενε ωσ επί το πλείςτον μονόδρομθ κακϊσ θ πλθροφορία
διοχετεφονταν μόνο από τθ διοίκθςθ προσ τουσ πολίτεσ και όχι αντίςτροφα. Θ
μετάβαςθ ςτθ Διακυβζρνθςθ 2.0 διευκόλυνε τθν αμφίδρομθ επικοινωνία μεταξφ
ανκρϊπων και ομάδων που χρθςιμοποιοφν τα κοινωνικά δίκτυα και των δθμόςιων
οργανιςμϊν και αφξθςε τθ ςυνεργαςία μεταξφ τουσ (Pina κ.ά., 2010). Επιπρόςκετα,
μζςω των κοινοποιοφμενων

υπερςυνδζςμων (links) αξιοποίθςε και τισ ιδθ

υπάρχουςεσ εφαρμογζσ και υπθρεςίεσ τθσ αρχικισ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ,
αφοφ ζδωςε αφορμι ςε περιςςότερο κόςμο να επιςκεφτεί τθν ιςτοςελίδα του
οργανιςμοφ ι φορζα και να χρθςιμοποιιςει τισ πλθροφορίεσ και τισ παρεχόμενεσ
υπθρεςίεσ τθσ (Magro, 2011).

3.2 Κατάταξθ υπθρεςιϊν Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ
Διάφοροι ερευνθτζσ ζχουν προςπακιςει να κατατάξουν τισ υπθρεςίεσ τθσ
Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ βάςει διαφορετικϊν κριτθρίων.
Ο Moon (2002) για παράδειγμα, κατθγοριοποίθςε αυτζσ τισ δυνθτικζσ υπθρεςίεσ με
κριτιρια όπωσ θ παροχι πλθροφοριϊν, οι υπθρεςίεσ και ςυναλλαγζσ, θ ενςωμάτωςθ
διαφορετικϊν φορζων και θ ςυμμετοχι των ψθφοφόρων ςτα κοινά. Ζρευνεσ ζχουν
δείξει ότι φορείσ τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ προςφζρουν απαραίτθτα ζγγραφα,
φόρμεσ αιτιςεων και ζντυπα οδθγιϊν για τθν εξυπθρζτθςθ του κοινοφ ςε
θλεκτρονικι μορφι, κακϊσ και χριςιμεσ πλθροφορίεσ τόςο για τουσ υπαλλιλουσ
τουσ όςο και για τουσ ψθφοφόρουσ. Αυτό ςυνεπάγεται ότι θ Θλεκτρονικι
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Διακυβζρνθςθ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για τθν εξυπθρζτθςθ τόςο εξωτερικϊν όςο
και εςωτερικϊν ςκοπϊν. Με άλλα λόγια οι κατευκφνςεισ εφαρμογισ τθσ μπορεί να
είναι:
i) Κυβζρνθςθ Ρολίτεσ (Government to Citizen / G2C)
ii) Κυβζρνθςθ Επιχειριςεισ (Government to Business / G2B)
iii) Κυβζρνθςθ Υπαλλιλουσ (Government to Employee / G2E)
iv) Κυβζρνθςθ Κυβζρνθςθ (Government to Government / G2G)
Ο Linders (2012), από τθν άλλθ πλευρά, ςτθ δικι του νεωτεριςτικι προςπάκεια
κατάταξθσ αυτϊν των υπθρεςιϊν, ειςάγει τον παράγοντα τθσ ενεργοφ ςυμμετοχισ /
ςυν-παραγωγισ των πολιτϊν ςτθν Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ, κακϊσ όπωσ ιδθ
αναφζρκθκε, το web 2.0 και οι ςυνδζςεισ ευρείασ ηϊνθσ Διαδικτφου ζχουν πλζον
καταςτιςει δυνατι αυτοφ του είδουσ τθ ςυμμετοχι. Ζτςι ειςιγαγε αυτι τθ νζα
μεταβλθτι ςτισ δυνατζσ κατευκφνςεισ εφαρμογισ «πάροχοσ προσ ωφελοφμενο» τθσ
Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ. Το αποτζλεςμα

για αυτόν είναι

τρεισ κφριεσ

κατευκφνςεισ:
i) Κυβζρνθςθ Ρολίτεσ (Government to Citizen / G2C)
ii) Ρολίτεσ  Κυβζρνθςθ (Citizen to Government / C2G)
iii) Ρολίτεσ  Ρολίτεσ (Citizen to Citizen / C2C)
Στθν τελευταία κατεφκυνςθ εντάςςεται και θ πρωτοβουλία «Μεγάλθ Κοινωνία» τθσ
Βρετανικισ κυβζρνθςθσ που αφορά υπθρεςίεσ που κα παρζχονται εξολοκλιρου από
και προσ τουσ πολίτεσ. Και αυτι θ προςπάκεια είναι χαρακτθριςτικι τθσ τάςθσ θ
εξουςία και θ ευκφνθ προοδευτικά να φεφγουν από τισ κυβερνθτικζσ υπθρεςίεσ και
να πθγαίνουν ςτουσ πολίτεσ. Ο Linders παραλείπει εςκεμμζνα τθν κατεφκυνςθ
Κυβζρνθςθ  Κυβζρνθςθ (Government to Government / G2G) επειδι κεωρεί ότι ζχει
ιδθ μελετθκεί αρκετά, αλλά και λόγω τθσ ζμφαςθσ που δίνει ςτθ ςυμμετοχι/ςυνπαραγωγι των πολιτϊν ςτθν Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ.
Κατά αυτόν τον τρόπο, οι κατθγορίεσ υπθρεςιϊν Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ κατά
Linders ορίηονται ωσ εξισ:
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1) Η Κυβζρνθςθ ωσ Πλατφόρμα - Government as a Platform (Κυβζρνθςθ
Ρολίτεσ). Θ ψθφιακι αποκικευςθ και αποςτολι πλθροφοριϊν, όπωσ και θ
διαδικτυακι παροχι υπθρεςιϊν με ςχεδόν μθδαμινό κόςτοσ, κακιςτά δυνατι τθ
διάκεςθ και χρθςιμοποίθςθ από τουσ πολίτεσ όλων εκείνων των κυβερνθτικϊν
πόρων και υποδομϊν που μποροφν να ςυμβάλλουν ςτθν εξυπθρζτθςθ του, ςτθν
κοινωνικι του ευαιςκθτοποίθςθ αλλά και ςτθ λιψθ αποφάςεων και δράςεων.
Ζτςι το Δθμόςιο, ςτθν εποχι των ΚΜ, μπορεί να λειτουργιςει πλζον με τα
τεράςτια αποκζματα γνϊςεων και πλθροφοριϊν που διακζτει ωσ πλατφόρμα
επιρροισ για το γενικότερο καλό και τθν ευθμερία τθσ κοινότθτασ.
2) Δραςτθριοποίθςθ Πολιτϊν – Citizen Sourcing (Ρολίτεσ  Κυβζρνθςθ). Στθ
Δραςτθριοποίθςθ Ρολιτϊν το κοινό βοθκά τουσ δθμόςιουσ φορείσ και τουσ ωκεί
προσ μια πιο αποτελεςματικι και άμεςθ λειτουργία. Οι εκάςτοτε Δθμόςιεσ
Υπθρεςίεσ εξακολουκοφν να ζχουν τθν κυριότθτα ςτισ αποφάςεισ όμωσ οι
πολίτεσ επθρεάηουν τθ γενικι κατεφκυνςθ και το αποτζλεςμα αυτϊν. Ρζραν
αυτοφ, θ ςυνειςφορά τουσ μπορεί να επεκτακεί και ςτθν καλφτερθ ενθμζρωςθ
των Υπθρεςιϊν ςε τρζχοντα ηθτιματα, αλλά και ςτθν παροχι από τουσ ίδιουσ
τουσ πολίτεσ κάποιων από αυτζσ τισ υπθρεςίεσ, ακόμα και ςε κακθμερινι βάςθ.
3) Κυβζρνθςθ Κάντο-Μόνοσ-ου – Do it Yourself Government (Ρολίτεσ  Ρολίτεσ).
Το κοινό που είναι

διαδικτυακά ενεργό μπορεί πλζον πολφ εφκολα να

αυτοοργανωκεί αποτελεςματικά, χρθςιμοποιϊντασ τα ΚΜ και να ςυμμετζχει ςτθ
Διακυβζρνθςθ, παρζχοντασ δυνθτικά μια εναλλακτικι πρόταςθ ι λφςθ ςε
ηθτιματα που παραδοςιακά αναλάμβαναν αποκλειςτικά οι Δθμόςιοι φορείσ και
υπθρεςίεσ. Σε αυτι τθ μθ-τυπικι δομι, οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ δε κα ζχουν
ενεργό ρόλο ςτισ κακθμερινζσ δραςτθριότθτεσ αλλά απλά κα διευκολφνουν το
ζργο των πολιτϊν.

3.3 τάδια μεταςχθματιςμοφ τθσ Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ
Ρολλοί ερευνθτζσ ζχουν μελετιςει τθν εξελικτικι πορεία τθσ Θλεκτρονικισ
Διακυβζρνθςθσ (Howard, 2013, Eskanda κ.ά., 2011, Georgiadis & Stiakakis, 2010) και
αναφζρονται ςε μεταςχθματιςτικά ςτάδια μζςα από τα οποία αυτι εξελίςςεται.
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Ανάμεςά τουσ ξεχωρίηει το Τμιμα Οικονομικϊν και Κοινωνικϊν Υποκζςεων των
Θνωμζνων Εκνϊν (DESA,) που ειςάγει τθν ιδζα τθσ υνδεδεμζνθσ Διακυβζρνθςθσ
(Connected Government) ωσ ζνα μζςο που κα βελτιϊςει τθν παροχι υπθρεςιϊν και
κα μειϊςει το κόςτοσ λειτουργίασ των εμπλεκόμενων φορζων. Θ ιδζα τθσ
Συνδεδεμζνθσ Διακυβζρνθςθσ προςβλζπει ςτθν ανάπτυξθ τθσ τεχνολογίασ ωσ ζνα
ςτρατθγικό εργαλείο, που κα μεταμορφϊςει τισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ και κα
προωκιςει τθν καινοτομία και τθν παραγωγικότθτα (OECD/ITU, 2011).
Θ μελζτθ αυτι ζχει καταλιξει ότι υπάρχουν πζντε ςτάδια προόδου τθσ Θλεκτρονικισ
Διακυβζρνθςθσ: (1) αναδυόμενθ, (2) ενιςχυμζνθ, (3) διαδραςτικι, (4) ςυναλλακτικι
και (5) ςυνδεδεμζνθ.
Σφμφωνα με τουσ οριςμοφσ που δίνει το DESA, το ςτάδιο τθσ

αναδυόμενθσ

περιλαμβάνει τθν παραδοςιακι παρουςία μιασ ιςτοςελίδασ ςτο Διαδίκτυο. Το ςτάδιο
τθσ ενιςχυμζνθσ ςυμπλθρϊνει αυτι τθν παρουςία με τθ διάκεςθ προσ το κοινό
εγγράφων και φορμϊν, αλλά χωρίσ τθ δυνατότθτα αλλθλεπίδραςθσ με τουσ
υπεφκυνουσ του κάκε φορζα. Στα ςυγκεκριμζνα ςτάδια, οι πολίτεσ λαμβάνουν τισ
εξισ υπθρεςίεσ:
Ενθμερωτικζσ/εκπαιδευτικζσ
Είναι υπθρεςίεσ που απλά προωκοφν (push) πλθροφορίεσ προσ το κοινό μζςω π.χ.
SMS. Είναι ςτατικζσ και δεν περιλαμβάνουν ιδιαίτερθ αλλθλεπίδραςθ με τουσ πολίτεσ.
Μποροφν να αφοροφν:


Γενικζσ πλθροφορίεσ (π.χ. καιρόσ, τουριςτικά κζματα, αναψυχι, υγεία,
δθμόςια αςφάλεια, υπθρεςίεσ, κανονιςμοφσ)



Ειδικζσ πλθροφορίεσ (π.χ. χρθματιςτιριο, εκδθλϊςεισ, ειδιςεισ, πρόγραμμα
ςυνεδριάςεων, αλλαγζσ ςτα δθμοτικά τζλθ)



Επείγουςεσ ειδοποιιςεισ (ακραία καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιζσ, ατυχιματα)



Εκπαιδευτικά προγράμματα και ςεμινάρια
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Στο τρίτο ςτάδιο, αυτό τθσ διαδραςτικισ διακυβζρνθςθσ, με τθ βοικεια τεχνολογιϊν
όπωσ οι διαδραςτικζσ ιςτοςελίδεσ και εφαρμογζσ κινθτϊν τθλεφϊνων, οι πολίτεσ
λαμβάνουν τισ εξισ υπθρεςίεσ:
Διαδραςτικζσ
Ρρόκειται για υπθρεςίεσ που προωκοφν το διάλογο των δθμόςιων φορζων με τουσ
πολίτεσ και επιτρζπουν τθν αποςτολι ερωτθμάτων, αιτθμάτων και ςχολίων ςτισ κατά
τόπουσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, ενϊ οι πολίτεσ ζχουν επίςθσ πρόςβαςθ ςε φόρμεσ
αιτιςεων και βάςεισ δεδομζνων. Οι Διαδραςτικζσ Υπθρεςίεσ μποροφν να αφοροφν:


Κζματα Υγείασ (π.χ. προλθπτικοί ζλεγχοι και τεςτ, παρακολοφκθςθ,
ςυμπλιρωςθ ερωτθματολογίων υγείασ).



Τθν Εκπαίδευςθ (π.χ. βακμοί και αποτελζςματα εξετάςεων, ειςαγωγζσ ςε
ςχολζσ και ιδρφματα).



Τθν Αςφάλεια (π.χ. ζκτακτα περιςτατικά, αναφορά παραβατικότθτασ,
τρομοκρατία, εκκλιςεισ βοικειασ).



Αναφορά Ραραπόνων και Ρροβλθμάτων (π.χ. κακι εξυπθρζτθςθ, φποπτεσ
δραςτθριότθτεσ, παράπονα ςχετικά με υπαλλιλουσ ι αξιωματοφχουσ).



Διάφορεσ Ρλθροφορίεσ (π.χ. λογαριαςμοί, δρομολόγια Μζςων Μαηικισ
Μεταφοράσ, προγραμματιςμόσ εργαςιϊν ςε δρόμουσ).

Στο τζταρτο ςτάδιο υπάρχει θ επιπλζον δυνατότθτα ολοκλθρωμζνων ςυναλλαγϊν με
τον φορζα από τθν πλευρά του κοινοφ.
υναλλακτικζσ
Αυτοφ του είδουσ οι υπθρεςίεσ ουςιαςτικά αποτελοφν προζκταςθ των προθγοφμενων
και εξελίςςουν τθν αλλθλεπίδραςθ μεταξφ δθμοςίου και πολιτϊν ακόμα
περιςςότερο. Ρλζον οι πολίτεσ προχωροφν ςε ολοκλθρωμζνεσ θλεκτρονικζσ
ςυναλλαγζσ με το Δθμόςιο από τθν άνεςθ του ςπιτιοφ τουσ ι και από οποιοδιποτε
άλλο χϊρο βρίςκονται. Οι υπθρεςίεσ μποροφν να αφοροφν:


Τθν Απαςχόλθςθ (π.χ. αγγελίεσ, αιτιςεισ, ςυνεντεφξεισ, ταίριαςμα προςόντων
υποψθφίων με τισ απαιτιςεισ εργοδοτϊν)
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Κυβερνθτικά Ρρογράμματα (π.χ. κουπόνια ςίτιςθσ, επιδόματα, κοινωνικι
πρόνοια)



Φορολογικά κζματα



Τισ Μετακινιςεισ (π.χ. αγορά ειςιτθρίων, πλθρωμι κζςεων ςτάκμευςθσ)

Το τελευταίο ςτάδιο τθσ ςυνδεδεμζνθσ Διακυβζρνθςθσ ςυνδυάηει τθν ενςωμάτωςθ κι
άλλων δυνατοτιτων διαλειτουργικότθτασ και διαςφνδεςθσ μεταξφ πολλϊν μερϊν
όπωσ

οι δθμόςιοι φορείσ, οι επιχειριςεισ, τα ακαδθμαϊκά ιδρφματα, οι Μθ

κυβερνθτικζσ Οργανϊςεισ και θ κοινωνία των πολιτϊν. Σε αυτό το ςτάδιο, θ
αλλθλεπίδραςθ γίνεται πιο προςωποποιθμζνθ και λεπτομερισ με τα αρμόδια
τμιματα των εκάςτοτε δθμόςιων υπθρεςιϊν να ςτοχεφουν προσ ςυγκεκριμζνεσ
ανάγκεσ και ενδιαφζροντα των πολιτϊν. Θ επικοινωνία είναι πιο άμεςθ με το κάκε
άτομο ξεχωριςτά και όχι μαηικι. Επίςθσ, αυτό το ςτάδιο χαρακτθρίηεται πλζον από
τθν θλεκτρονικι ςυμμετοχι (e-participation), θ οποία ςθματοδοτεί και τθν ενεργι
εμπλοκι (e-engagement) απλϊν πολιτϊν και ομάδων ςτθ διαμόρφωςθ τθσ κοινισ
γνϊμθσ και τισ διαδικαςίεσ λιψθσ αποφάςεων δια μζςου των θλεκτρονικϊν μζςων.
Σε αυτι τθ φάςθ περνάμε ςε υπθρεςίεσ τφπου:
Διακυβζρνθςθσ και υμμετοχισ των Πολιτϊν
Θ Συμμετοχι των πολιτϊν είναι ο ακρογωνιαίοσ λίκοσ τθσ ςυνδεδεμζνθσ
Διακυβζρνθςθσ. Θ ανάπτυξθ των νζων τεχνολογιϊν και του web 2.0 ζχει καταςτιςει
αυτιν τθ ςυμμετοχι δυνατι ςτο μεγαλφτερο μζροσ του πλθκυςμοφ, το οποίο ζχει
πλζον τθν δυνατότθτα να παρεμβαίνει ενεργά ςτα κζματα που το αφοροφν. Οι
υπθρεςίεσ μποροφν να αφοροφν:


Διάφορα ηθτιματα όπωσ θ δθμιουργία νζων κοινωνικϊν υπθρεςιϊν και
λειτουργιϊν, τεχνικϊν υποδομϊν, εκελοντικϊν δράςεων, εκπαιδευτικϊν ι
υγειονομικϊν παροχϊν.



Διάφορεσ εκλογικζσ διαδικαςίεσ και ψθφοφορίεσ, διαγωνιςμοφσ, δθμόςιεσ
διαβουλεφςεισ για ςυν-διαμόρφωςθ τελικϊν αποφάςεων ακόμθ και για τθ
δθμιουργία νζων νομοκετικϊν πλαιςίων.
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Οι δθμόςιοι οργανιςμοί, ςτθν προςπάκειά τουσ να φτάςουν ςτο ςτάδιο τθσ
ςυνδεδεμζνθσ Διακυβζρνθςθσ πρζπει να ξεπεράςουν εμπόδια που ζχουν να κάνουν
με τθν ανάπτυξθ των υποδομϊν τουσ, τθ διαχείριςθ των δεδομζνων τουσ, τισ
ρυκμίςεισ αςφαλείασ τουσ και τθ διαχείριςθ των πολιτϊν.
Θ πυραμιδικι διάταξθ του παρακάτω ςχιματοσ απεικονίηει τα ςτάδια που πρζπει να
ακολουκιςουν οι διάφοροι δθμόςιοι οργανιςμοί ςτθν πορεία τουσ προσ τθν
εφαρμογι των πρακτικϊν τθσ ςυνδεδεμζνθσ Διακυβζρνθςθσ (OECD/ ITU, 2011).

τάδιο 5 – υνδεδεμζνθ: Θ Διακυβζρνθςθ ωσ μια
ενιαία οντότθτα. Αφουγκράηεται τισ ανάγκεσ των
πολιτϊν. Ενεργι εμπλοκι των πολιτϊν ςτισ
διαδικαςίεσ λιψθσ αποφάςεων.
τάδιο 4 – υναλλακτικι: Αμφίδρομεσ
αλλθλεπιδράςεισ μεταξφ πολιτϊν και φορζων.
Ανοικτι όλο το 24ωρο για υπθρεςίεσ πλθρωμισ,
δθλϊςεισ, ζγγραφα και αιτιςεισ. Χρθςιμοποιεί τισ
νζεσ τεχνολογίεσ του Διαδικτφου και τισ εφαρμογζσ
για κινθτά.
τάδιο 3 – Διαδραςτικι: Θ αρχικι φάςθ των
διαδραςτικϊν ιςτοςελίδων του Διαδικτφου.
Εςτίαςθ ςτθν εξυπθρζτθςθ των πολιτϊν. Νζα
χριςθ των πολυμζςων (βίντεο, χάρτεσ) και των
κοινωνικϊν δικτφων. Νζα χριςθ των κινθτϊν για
επείγοντα και ενθμερϊςεισ.
τάδιο 2 – Ενιςχυμζνθ: Ρεριςςότερεσ δθμόςιεσ
πλθροφορίεσ για τισ πολιτικζσ τθσ Διακυβζρνθςθσ.
Εφκολθ πρόςβαςθ ςε ζγγραφα, φόρμεσ και
αναφορζσ για τουσ πολίτεσ. Ρεριςςότερα κανάλια
διανομισ πλθροφοριϊν.
τάδιο 1 – Αναδυόμενθ: Διαδικτυακι παρουςία.
Στατικι, μονόδρομθ πλθροφόρθςθ. Μικρι
αλλθλεπίδραςθ με τουσ πολίτεσ.

χιμα 1. Στάδια Συνδεδεμζνθσ Διακυβζρνθςθσ (OECD/ITU,2011).

Θ

Συνδεδεμζνθ

Διακυβζρνθςθ

ονομάηεται

από

πολλοφσ

μελετθτζσ

και

Μεταςχθματιςτικι Διακυβζρνθςθ (Transformational Government) κακϊσ εμπεριζχει
τθν ζννοια τθσ επανεφεφρεςθσ των κυβερνθτικϊν λειτουργιϊν και του τρόπου που
αυτζσ λαμβάνουν χϊρα. Σε γενικζσ γραμμζσ, είναι ζνασ όροσ που αναφζρεται ςτισ
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δυνθτικά πιο εξελιγμζνεσ λειτουργίεσ τθσ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (Linders,
2012). Στισ αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ ελπίηεται πωσ μπορεί να μειϊςει τθ διαφκορά ενϊ
ςτισ αναπτυγμζνεσ πωσ κα βοθκιςει ςτθ μεγαλφτερθ ςυμμετοχι του ιδιωτικοφ τομζα
και των εκελοντικϊν οργανϊςεων ςτθν κυβερνθτικι δραςτθριότθτα.

3.4 Μελζτεσ Αξιολόγθςθσ τθσ Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και τθσ
Διακυβζρνθςθσ 2.0
Ο περιοριςμζνοσ αρικμόσ ερευνϊν πάνω ςτθν Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ οφείλεται
ςτισ ςυνεχόμενεσ ταχφτατεσ τεχνολογικζσ αλλαγζσ αυτϊν των εφαρμογϊν, όπωσ και
ςτο ότι οι διαφορετικζσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ παρουςιάηουν διαφορετικό βακμό
εμπλοκισ και υιοκζτθςθσ τουσ (Magro, 2011). Συνεπϊσ για μια μερικι αποτίμθςθ τθσ
εφαρμογισ τθσ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ κα μποροφςαν να χρθςιμοποιθκοφν και
κάποια ανεπίςθμα ςτοιχεία. Ζτςι, οι Strieb και Willoughby (2009) τονίηουν ότι μερικζσ
φορζσ οι δθμόςιοι φορείσ αποτυγχάνουν ςτθ ςυμμετοχι των πολιτϊν λόγω
περιοριςμζνων πόρων, ενϊ οι Jaeger & Thompson (2003) υπογραμμίηουν τθν επιτυχία
ςυγκεκριμζνων δθμόςιων υπθρεςιϊν ςε κζματα ευκολίασ και προςβαςιμότθτασ.
Ράντωσ ενϊ οι αρχικζσ ζρευνεσ ζδειξαν ότι οι πολίτεσ δυςκολεφονταν ςτθν
αξιοποίθςθ των υπθρεςιϊν τθσ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (Kaylor κ.ά., 2000), θ
ανάπτυξθ των νζων τεχνολογιϊν ζκανε αυτζσ τισ υπθρεςίεσ πιο προςβάςιμεσ ςτο
κοινό (Reddick, 2009, Mergel, 2012). Σε ζρευνα που αφοροφςε 112 πόλεισ των ΘΡΑ με
πλθκυςμό μεγαλφτερο των 75.000 κατοίκων, υποδεικνφεται ότι παράγοντεσ όπωσ θ
ικανότθτα διαχείριςθσ από πλευράσ θγεςίασ, οι δυνατότθτεσ του τμιματοσ
Ρλθροφορίασ και Επικοινωνιϊν, θ ςυνεργαςία μεταξφ διαφορετικϊν τμθμάτων και
υπθρεςιϊν, και ο τρόποσ ςυμπεριφοράσ των υπαλλιλων ιταν οι καλφτεροι δείκτεσ
επιτυχίασ τθσ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (Reddick, 2009). Για τθν αξιολόγθςθ τθσ
επιτυχοφσ εφαρμογισ τθσ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ μζςω μετριςιμων δεδομζνων
διεξάγονται αρκετζσ ζρευνεσ, αλλά ακόμα δεν ζχει καταςτεί δυνατι θ ακριβισ
μζτρθςθ τθσ αποτελεςματικότθτάσ τθσ από τθ ςκοπιά του απλοφ πολίτθ (Magro,
2011, Sharif, Troshani & Davidson, 2015).
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4. O ρόλοσ των Κοινωνικϊν Μζςων ςτθν Ηλεκτρονικι
Διακυβζρνθςθ
Σφμφωνα με πολλζσ κυβερνθτικζσ πθγζσ (Magro, 2011), οι νζεσ τεχνολογίεσ των
Ρλθροφοριϊν και τθσ Επικοινωνίασ (ICT) κα ζχουν ζναν ςθμαντικό ρόλο ςτθν
οικονομικι ανάπτυξθ, τθν κοινωνικι ενςωμάτωςθ και τθ γενικότερθ ποιότθτα ηωισ
των πολιτϊν ςτο μζλλον. Αυτό εξάλλου γίνεται φανερό και από γεγονότα όπωσ θ
δεδομζνθ πλζον χριςθ τουσ ςε όλεσ τισ προεκλογικζσ εκςτρατείεσ. Τα ΚΜ αποτελοφν
πλζον φορείσ όχι μόνο ψυχαγωγίασ και κοινωνικοποίθςθσ, αλλά και ουςιαςτικισ
επικοινωνίασ και πολιτικϊν αλλαγϊν και υπό αυτό το πρίςμα πρζπει να εξετάςει
κανείσ τισ εφαρμογζσ τουσ ςτθν Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ και τα αποτελζςματα
αυτϊν των εφαρμογϊν ςτον δθμόςιο βίο.

4.1 Σα πρϊτα χρόνια τθσ εφαρμογισ των ΚΜ ςτθν Ηλεκτρονικι
Διακυβζρνθςθ
Για τθν καλφτερθ κατανόθςθ του φαινομζνου, ο Magro (2011) εξζταςε τθ ςχετικι
βιβλιογραφία ςε βάκοσ πενταετίασ, επικεντρϊνοντασ ςτθ χριςθ των ΚΜ από πολίτεσ
και κυβερνιςεισ ςτθν προςπάκειά τουσ να επικοινωνιςουν και να αλλθλεπιδράςουν.
Τα αποτελζςματα αυτισ τθσ ζρευνασ φαίνονται ςτο παρακάτω χρονοδιάγραμμα:
2007-2008:
Αρχζσ του web 2.0. Γίνονται πολλζσ προςπάκειεσ και αναλαμβάνονται
πρωτοβουλίεσ

για

αλλαγζσ

ςτθν

Θλεκτρονικι

Διακυβζρνθςθ

όμωσ

αποτυγχάνουν ι μζνουν μετζωρεσ και οι δθμόςιοι φορείσ που ζςπευςαν να
υιοκετιςουν τα νζα θλεκτρονικά μζςα ανακαλφπτουν ότι αυτά ακόμα
δθμιουργοφν περιςςότερα προβλιματα απ’ όςα επιλφουν. Από τθν άλλθ μεριά,
θ ζρευνα ζδειξε ότι οι πολίτεσ ιταν πρόκυμοι να ςυνδιαλλαχκοφν με τον
δθμόςιο τομζα μζςω τθσ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και μάλιςτα τον
εμπιςτεφονταν περιςςότερο από τον ιδιωτικό τομζα ςε ςχζςθ με τθ διλωςθ των
προςωπικϊν τουσ δεδομζνων. Θ γενικι ςτάςθ που επικρατεί είναι αυτι τθσ
αναμονισ για τισ επερχόμενεσ αλλαγζσ.
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2009:
Ακόμα δεν υπάρχει ξεκάκαρο ρεφμα υπζρ τθσ χριςθσ των ΚΜ από τουσ
δθμόςιουσ φορείσ παρά τισ αρκετζσ επιτυχθμζνεσ περιπτϊςεισ ορκισ χριςθσ
τουσ. Ραρόλα αυτά, είναι κατανοθτό πωσ τα ΚΜ ζχουν τθ δυνατότθτα να
αυξιςουν τθ ςυμμετοχι των πολιτϊν ςτα κοινά, όπωσ όμωσ και να
δθμιουργιςουν ιδιοτελείσ, ανεφκυνουσ και αδιάφορουσ πολίτεσ. Γι αυτό το
λόγο γίνεται πλζον φανερό πωσ θ χριςθ των ΚΜ από τουσ δθμόςιουσ
οργανιςμοφσ απαιτεί ςυγκεκριμζνο πλάνο και ςτόχουσ μζςω επιλεγμζνων
πολιτικϊν και κανόνων.
Σε κάκε περίπτωςθ είναι πια προφανζσ ότι οδεφουμε προσ τθν ενδυνάμωςθ των
κοινωνικϊν δικτφων με ό,τι αυτό ςυνεπάγεται.
2010:
Το 2010 το ενδιαφζρον ςχετικά με τθ ςχζςθ των ΚΜ με τθν Θλεκτρονικι
Διακυβζρνθςθ αυξικθκε κατακόρυφα. Στθν Ευρϊπθ υπιρχε μια ςχετικι χριςθ
των ΚΜ από τουσ δθμόςιουσ φορείσ αλλά αυτι υπολειπόταν ςθμαντικά τθσ
ςχζςθσ και τθσ εξοικείωςθσ που είχε πια αποκτιςει το κοινό με τα μζςα αυτά.
Ππωσ ιταν λοιπόν φυςικό, οι φορείσ κατά κάποιον τρόπο «εξαναγκάςτθκαν» να
υιοκετιςουν και αυτοί τα νζα μζςα και να προβοφν ςτισ απαραίτθτεσ αλλαγζσ
ςτθ δομι και τθν λειτουργία τουσ προκειμζνου να τα αξιοποιιςουν ςτο ζπακρο.
Από αυτι τθν αυξανόμενθ χριςθ άρχιςαν να εξάγονται οι πρϊτοι εμπειρικοί
κανόνεσ ςχετικά με τθ χριςθ των ΚΜ:
-

Ο Dadashzadeh (2010) διαπιςτϊνει πωσ θ χριςθ των ΚΜ από τον δθμόςιο
τομζα κα πρζπει να είναι προςχεδιαςμζνθ και να ςτοχεφει ςτθ διαφάνεια,
τθ ςυμμετοχι και τθν διατιρθςθ ίςων αποςτάςεων απζναντι ςε όλουσ τουσ
πολίτεσ.

-

Οι Dunleavy και Margetts (2010) κεωροφν πωσ θ Θλεκτρονικι
Διακυβζρνθςθ κα πρζπει όχι μόνο να παρζχει αποτελεςματικζσ υπθρεςίεσ
με εςτίαςθ ςτον πολίτθ αλλά προοδευτικά να δφναται να παράςχει
θλεκτρονικά όλεσ τισ υπθρεςίεσ που τον αφοροφν.
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-

Οι Ferro και Molinari (2010) ςε μελζτθ τουσ τονίηουν πωσ μια εξελιγμζνθ
Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ κα πρζπει να περιλαμβάνει εργαλεία τθσ
Τεχνολογίασ των Ρλθροφοριϊν και τθσ Επικοινωνίασ (ICT) οφτωσ ϊςτε να
εξαςφαλίηει τισ προχποκζςεισ για αλλαγζσ ςτο κακεςτϊσ λειτουργίασ του
εκάςτοτε δθμόςιου φορζα.

-

Οι Hrdinova κ.ά. (2010) πρότειναν ζνα πλαίςιο λειτουργίασ οκτϊ ςθμείων
για μια επιτυχθμζνθ εφαρμογι των ΚΜ. Αυτά τα ςθμεία είναι: θ πρόςβαςθ
των υπαλλιλων, θ διαχείριςθ του λογαριαςμοφ, θ αποδεκτι χριςθ, ο
τρόποσ ςυμπεριφοράσ των υπαλλιλων, το περιεχόμενο, θ αςφάλεια, τα
νομικά κζματα και ο τρόποσ ςυμπεριφοράσ των πολιτϊν.

Χαρακτθριςτικά παραδείγματα επιτυχθμζνθσ εφαρμογισ των ΚΜ είναι θ
προτροπι τθσ κυβζρνθςθσ του Barrack Obama προσ τουσ πολίτεσ να προτείνουν
λφςεισ για αναρτθμζνα προβλιματα ςτθν ιςτοςελίδα Challenge.gov, όπωσ και θ
πρωτοβουλία Kublai ςτθν Λταλία, θ οποία είναι μια διαδικτυακι κοινότθτα που
επιτρζπει ςε νεαροφσ πολίτεσ να ςυμμετζχουν ςε αναπτυξιακά ζργα (projects)
για τθ βελτίωςθ των τοπικϊν τουσ κοινοτιτων (Linders, 2012).
Ραρά τθν παρουςία τζτοιων περιπτϊςεων όμωσ, θ αμφιβολία ςχετικά με τθν
χριςθ των ΚΜ από τουσ δθμόςιουσ φορείσ εξακολουκοφςε να υπάρχει.
2011:
Αυτό όμωσ ιταν κάτι που κα άλλαηε μζςα ςτο 2011. Θ δφναμθ των ΚΜ και οι
δυνατότθτεσ που αυτά ζδιναν ςτουσ πολίτεσ ζγιναν ολοφάνερεσ και ςτουσ
μεγαλφτερουσ ςκεπτικιςτζσ κακϊσ αφξθςαν τθν παρουςία των πολιτϊν ςτθν
Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ, επιλφοντασ ζτςι το πρόβλθμα τθσ χαμθλισ
ςυμμετοχισ που είχε παρατθρθκεί. Επίςθσ, περιπτϊςεισ όπωσ θ άμεςθ
ενθμζρωςθ για τον καταςτροφικό ςειςμό ςτθν Αϊτι, θ ςυνεννόθςθ μεταξφ των
πολιτϊν ςτισ διαδθλϊςεισ τθσ Αραβικισ Άνοιξθσ και το κίνθμα Occupy Wall
Street, τόνιςαν ακόμθ περιςςότερο τθν επιρροι των ΚΜ ςτθ δθμόςια ηωι.
Στον αντίποδα, κάποιεσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ που χρθςιμοποιοφςαν τα
κακιερωμζνα εμπορικά ΚΜ (Facebook,You Tube κ.ά.) ανακάλυψαν πωσ κάποια
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χαρακτθριςτικά τουσ όπωσ οι διαφθμίςεισ, θ αμφιςβθτιςιμθ αςφάλεια των
προςωπικϊν δεδομζνων, και θ ελλιπισ πρόνοια για πρόςβαςθ ςε ΑΜΕΑ,
μείωναν τθν εμπιςτοςφνθ του κοινοφ και δυςκόλευαν το ζργο τουσ.

4.2 Σα Κοινωνικά Μζςα ςτθν εποχι των «ζξυπνων» τθλεφϊνων
H Κινθτι Διακυβζρνθςθ ανοίγει νζεσ προοπτικζσ ςε ό,τι αφορά τισ ιδθ υπάρχουςεσ
υπθρεςίεσ τθσ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, αλλά μπορεί επίςθσ και να επεκτείνει τισ
δραςτθριότθτεσ τθσ και ςε νζεσ υπθρεςίεσ π.χ. ςτουσ τομείσ τθσ γεωργίασ, του
εμπορίου, του τουριςμοφ, των μεταφορϊν και ςε νζεσ λειτουργίεσ όπωσ πλθρωμζσ,
κινθτι ταυτότθτα και υπογραφι (Zarmpou, Vlachopoulou, 2014). Θ τεχνολογία των
κινθτϊν τθλεφϊνων νζασ γενιάσ μπορεί να βελτιϊςει ςε ςθμαντικό βακμό τισ
υπθρεςίεσ που προςφζρουν οι δθμόςιοι φορείσ ςτουσ πολίτεσ. Ο ςυνδυαςμόσ των
δυνατοτιτων των «ζξυπνων» κινθτϊν (smartphones) με τισ νζεσ εφαρμογζσ που
αναπτφςςονται για αυτά (apps) κα αποτελζςει τον ακρογωνιαίο λίκο μιασ νζασ
μορφισ διακυβζρνθςθσ.

Σφμφωνα με τισ προβλζψεισ των Schadler & McCarthy (2012) για το 2016, πάνω από
ζνα δισ άνκρωποι ιδθ ςυνδζονται ςτα ΚΜ μζςω των κινθτϊν τθλεφϊνων τουσ. Στθν
Αυςτραλία ο αρικμόσ των ανκρϊπων που ςυνδζονται μζςω ςτακεροφ υπολογιςτι
μειϊνεται ςταδιακά, ενϊ αυτόσ όςων ςυνδζονται με εφαρμογζσ κινθτισ τεχνολογίασ
αυξάνεται. Θ ςυγκεκριμζνθ τάςθ είναι πιο εμφανισ ςτισ νεότερεσ γενιζσ και
ςυγκεκριμζνα ςε όςουσ γεννικθκαν μετά το 1980 (Prensky, 2001). Αυτό το φαινόμενο
οφείλεται κυρίωσ ςτα χαρακτθριςτικά των «ζξυπνων» τθλεφϊνων νζασ γενιάσ που
διακζτουν κάμερεσ υψθλισ ευκρίνειασ, ςφςτθμα εντοπιςμοφ GPS και υψθλισ
ποιότθτασ εφαρμογζσ παραγωγισ Ρεριεχομζνου από Χριςτεσ. Τα προθγοφμενα, ςε
ςυνδυαςμό με τθ ςυνεχι ςυνδεςιμότθτα ςτο διαδίκτυο ςε υψθλζσ ταχφτθτεσ, δίνουν
τθ δυνατότθτα ςτο μζςο άνκρωπο να παρακολουκεί ςυνζχεια τουσ λογαριαςμοφσ του
ςτα ΚΜ και να επικοινωνεί μζςω αυτϊν (Thomas κ.ά., 2012).
Τα ςυγκριτικά πλεονεκτιματα τθσ Κινθτισ Διακυβζρνθςθσ θ οποία διαφοροποιείται
από τθ Συμβατικι και τθν Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ ςε βαςικά ςθμεία όπωσ
χρόνοσ, χϊροσ και τόποσ εξυπθρζτθςθσ αντιπαραβάλλονται ςτον Ρίνακα 4.
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Πίνακασ 4. Χαρακτθριςτικά μορφϊν Διακυβζρνθςθσ (OECD/ITU, 2011).

Ζννοια

υμβατικι
Διακυβζρνθςθ

Ηλεκτρονικι
Διακυβζρνθςθ

Κινθτι
Διακυβζρνθςθ

Αρχζσ

Γραφειοκρατικι
διαδικαςία
και διαςφνδεςθ,
(τθλζφωνο, φαξ)

Αναςχεδιαςμόσ
διαδικαςίασ
με χριςθ ΤΡΕ
(Θ/Υ, Διαδίκτυο)

Συνεχισ
ενςωμάτωςθ και
διαςφνδεςθ με
αςφρματεσ
ςυςκευζσ

Χρόνοσ
εξυπθρζτθςθσ

8 ϊρεσ/θμζρα
5 μζρεσ/εβδομάδα

24 ϊρεσ/θμζρα,
24 ϊρεσ/θμζρα,
7 μζρεσ/εβδομάδα 365 μζρεσ/χρόνο
24 ϊρεσ/θμζρα,
αδιάλειπτα

Χϊροσ
εξυπθρζτθςθσ

Διαπροςωπικι
επαφι,
μζςω τθλεφϊνου
ι φαξ

Επικοινωνία μζςω
Διαδικτφου από το
ςπίτι/γραφείο

Από οποιαδιποτε
φυςικι τοποκεςία

Σφποσ
εξυπθρζτθςθσ

Ρολλαπλζσ
επιςκζψεισ ςτα
γραφεία τθσ
υπθρεςίασ

Μζςω πολλαπλϊν
ενεργειϊν ςτθν
ιςτοςελίδα
(multi-clicks)

Απευκείασ/άμεςθ
πρόςβαςθ ςτθν
ηθτοφμενθ
υπθρεςία

Αυτζσ οι εξελίξεισ εκτόξευςαν ςτισ αρχζσ του 2013 τθν αγορά των εφαρμογϊν ΚΜ για
κινθτά ςτθν 3θ κζςθ του διαδικτυακοφ καταςτιματοσ τθσ Apple από τθ 12θ που
βρίςκονταν το 2012. Αυτι θ αφξθςθ ςτισ πωλιςεισ

αφοροφςε εφαρμογζσ ιδθ

υπαρχόντων και δθμοφιλϊν ΚΜ όπωσ το Facebook, το Twitter και το Pinterest (Louis,
2013).
Ππωσ είναι λογικό, θ τεχνολογία των ΚΜ ςτρζφεται προοδευτικά και ςυςτθματικά
προσ αυτιν τθν κατεφκυνςθ ανάπτυξθσ, κακϊσ το περιεχόμενο τουσ που προορίηεται
αρχικά να ειδωκεί μζςω Θ/Υ χρειάηεται να υποςτεί τροποποιιςεισ για να είναι ορατό
και φιλικό ςε κινθτζσ ςυςκευζσ.
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4.3 Μελζτεσ Αξιολόγθςθσ των ΚΜ ςτθν Ηλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ
Ο αρικμόσ των μελετϊν που αςχολοφνται με τθ ςχζςθ των ΚΜ με τθν Θλεκτρονικι
Διακυβζρνθςθ δεν είναι πολφ μεγάλοσ. Σε κάκε περίπτωςθ, οι υπάρχουςεσ μελζτεσ
κεωροφν πωσ μια επιτυχθμζνθ εφαρμογι κα είχε ωσ αποτζλεςμα τθν αφξθςθ των
διακινοφμενων πλθροφοριϊν, τθσ διαφάνειασ, τθσ αξιοπιςτίασ και τθσ ςυνεργαςίασ
μεταξφ όλων των εμπλεκόμενων μερϊν (Linders, 2012, The Young Foundation, 2010,
Magro, 2011). Ραρόλα αυτά ελάχιςτεσ μελζτεσ μετροφν ποςοτικά και ποιοτικά αυτζσ
τισ παραμζτρουσ ςε περιςςότερεσ από μια δθμόςιεσ υπθρεςίεσ (Bonson κ.ά., 2012,
Firmstone & Coleman, 2015, Wallinga & Renes, 2013).
Ραρόμοια, παρουςιάηεται βιβλιογραφικό κενό και ςτισ ζρευνεσ για τθν Κινθτι
Διακυβζρνθςθ. Αυτζσ περιορίηονται ςτθν περιγραφι ςυγκεκριμζνων εφαρμογϊν και
υπθρεςιϊν χωρίσ να ταξινομοφν π.χ. τισ υπθρεςίεσ που αφοροφν τουσ Διμουσ ι να
αναλφουν το βακμό και τθν ζκταςθ τθσ αποδοχισ και τθσ υιοκζτθςθσ τουσ ι τα
πλαίςια του ςχεδιαςμοφ και τθσ εφαρμογισ τουσ (Zarmpou, Vlachopoulou, 2014).
Υπάρχουν μελζτεσ περιπτϊςεων ςυγκεκριμζνων κυβερνθτικϊν υπθρεςιϊν που
αναλφουν τα εμπόδια ςτθ χριςθ των ΚΜ ςτθν Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ, όμωσ
περιορίηονται μόνο ςτο πλαίςιο λειτουργίασ αυτοφ του είδουσ των υπθρεςιϊν
(Mergel, 2012).
Ο τρόποσ που κοινοποιείται το υλικό ςτα ΚΜ εξαρτάται από το μζγεκοσ του εκάςτοτε
οργανιςμοφ. Για παράδειγμα, το κοινό ςτο οποίο απευκφνεται μια κυβερνθτικι
υπθρεςία είναι πολφ μεγαλφτερο από αυτό ςτο οποίο απευκφνεται μια τοπικι (Baek
κ.ά., 2011, Lasica, 2011), ςυνεπϊσ θ πλθροφορία που κοινοποιείται «εξαπλϊνεται»
γρθγορότερα και ςε περιςςότερουσ ανκρϊπουσ. Το ίδιο όμωσ ςυμβαίνει και με τα
προβλιματα που μπορεί να προκφψουν. Αυτόσ είναι ο λόγοσ που δε μπορεί να
υπάρξει ζνα ςτακερό ςφςτθμα μζτρθςθσ του βακμοφ επιτυχίασ τθσ εφαρμογισ των
ΚΜ ςτθν Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ γενικά, αφοφ θ διάκριςθ του ποςοςτοφ
επιτυχίασ που οφείλεται ςτο μζγεκοσ τθσ υπθρεςίασ από αυτό που οφείλεται ςτθ
ςωςτι χριςθ του μζςου είναι πρακτικά αδφνατθ (Mergel, 2012).
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Εικόνα 2. Θ φφςθ του Δικτφου (McCosh, 2011).

Ρζραν αυτϊν, ο αναβακμιςμζνοσ ρόλοσ που ζχουν τα ΚΜ ςτθν Θλεκτρονικι
Διακυβζρνθςθ, από το 2011 και μετά, δε ςυνοδεφεται πάντοτε και από τισ ανάλογεσ
πολιτικζσ και κανόνεσ χριςθσ. Μελζτθ που εξζταςε τισ περιπτϊςεισ

δθμόςιων

οργανιςμϊν και τοπικϊν Αρχϊν ςε Αυςτραλία, Νζα Ηθλανδία, Χονγκ Κονγκ και
Σιγκαποφρθ ζδειξε ότι ςτο 65% των περιπτϊςεων δεν υπιρχε επίςθμθ πολιτικι ορκισ
χριςθσ από τουσ υπαλλιλουσ ενϊ ςτο 50% ακόμθ και θ παρακολοφκθςθ τθσ
δραςτθριότθτασ των ςυγκεκριμζνων λογαριαςμϊν ΚΜ από τουσ ίδιουσ τουσ
οργανιςμοφσ δεν ιταν τακτικι (Howard, 2013).
Αλλά και ςτο ηιτθμα τθσ εκπαίδευςθσ των υπαλλιλων, ζτςι ϊςτε αυτοί να είναι
ενιμεροι ςχετικά με τον τρόπο που κα χειρίηονται τα ΚΜ τθσ υπθρεςίασ τουσ, τα
αποτελζςματα

δεν

ιταν

κακόλου

ενκαρρυντικά

(Howard,

2013).

Τζτοια

ςυμπεράςματα, που κλίνουν προσ τθν απουςία πολιτικισ και ςτρατθγικϊν ςτθ χριςθ
των ΚΜ, μποροφν να γενικευκοφν και ςε παγκόςμια κλίμακα, κακϊσ ο Macnamara
(2012) ανζδειξε παρόμοια αποτελζςματα ςε ζρευνά του που αφοροφςε
περιςςότερουσ από 200 οργανιςμοφσ, δθμόςιουσ και ιδιωτικοφσ, ςε Αυςτραλία, Αςία
και Γερμανία .
Σε γενικζσ γραμμζσ, θ εμπλοκι των ΚΜ ςτθν Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ φαίνεται να
ακολουκεί ζνα μοτίβο δοκιμισ-λάκουσ-επαναδοκιμισ, με αφετθρία το 2009 όπου
μπικαν οι πρϊτεσ βάςεισ των πολιτικϊν χριςθσ των ΚΜ από τουσ δθμόςιουσ
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οργανιςμοφσ. Ράντωσ θ δθμιουργία ςυγκεκριμζνων εργαλείων που κα αφοροφν το
πλαίςιο χριςθσ των τεχνολογιϊν των ΚΜ είναι μόνο το αρχικό ςτάδιο τθσ διαχείριςισ
τουσ. Το δεφτερο ςτάδιο, αυτό τθσ κακιζρωςθσ ςτοχευμζνθσ πολιτικισ, κα πρζπει να
ςυμπεριλαμβάνει εμπλουτιςμό με τα ςυμπεράςματα, τα ςχόλια και τα ευριματα τθσ
κακθμερινισ χριςθσ των ΚΜ από τουσ δθμόςιουσ φορείσ και ζτςι ςταδιακά να ζρκει
θ αλλαγι ςτον τρόπο διακυβζρνθςθσ. Και το δεφτερο αυτό ςτάδιο απαιτεί
διαδικαςίεσ, ερμθνεία δεδομζνων, ςωςτι διαχείριςθ και ορκι εφαρμογι τθσ
πολιτικισ που ζχει τεκεί ζτςι ϊςτε να ενςωματϊνεται ςωςτά το περιεχόμενο που κα
προκφπτει από τθ ςυμμετοχι των πολιτϊν και των λοιπϊν ενδιαφερομζνων μερϊν
ςτθ γενικι λειτουργία του εκάςτοτε δθμόςιου οργανιςμοφ (Bertot κ.ά., 2010).
Είναι πάντωσ φανερό πωσ όςο θ υιοκζτθςθ των ΚΜ από τουσ δθμόςιουσ οργανιςμοφσ
γενικεφεται όλο και πιο πολφ κα πρζπει να διεξαχκοφν και να αναδειχκοφν
περιςςότερεσ μελζτεσ που κα εξετάηουν τθν επιρροι αυτϊν των τεχνολογιϊν ςτθ
διακυβζρνθςθ και ςτουσ πολίτεσ, ιδιαίτερα από τθ ςτιγμι που αυτζσ κα γίνουν ο
ςυνδετικόσ κρίκοσ μεταξφ δθμόςιων φορζων και κοινοφ (Bertot κ.ά., 2010).
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5. Η Τιοκζτθςθ των Κοινωνικϊν Μζςων από τθν

Σοπικι

Αυτοδιοίκθςθ
Ραρά τισ νζεσ προοπτικζσ που δίνουν τα ΚΜ ςτον ευρφτερο Δθμόςιο τομζα και τθ
Διακυβζρνθςθ, δεν ζχουν προςδιοριςτεί επακριβϊσ οι λόγοι για τουσ οποίουσ οι
δθμόςιοι φορείσ κα ζπρεπε να προχωριςουν ςτθν υιοκζτθςι τουσ. Αυτό οφείλεται
προπαντόσ ςτθν ζλλειψθ μελετϊν που να ερευνοφν τα ΚΜ ςε ςχζςθ με τα ιδιαίτερα
χαρακτθριςτικά των δθμόςιων οργανιςμϊν (Sharif κ.ά., 2015).
Οι Οργανιςμοί τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ αποτελοφν μζροσ τθσ τοπικισ κοινωνίασ
και για αυτό παίηουν ηωτικό και μοναδικό ρόλο

ςτθ διαχείριςθ των τοπικϊν

ηθτθμάτων και ςτθν εξεφρεςθ του καλφτερου τρόπου προςζγγιςθσ και ικανοποίθςθσ
των αναγκϊν τθσ κοινότθτασ. Επειδι ςε αυτζσ τισ υπθρεςίεσ διεκπεραιϊνεται ζνα
ςθμαντικό ποςοςτό των δθμόςιων ςυναλλαγϊν, ζχουν ιδιαίτερθ υποχρζωςθ να
ςχεδιάηουν τισ υπθρεςίεσ τουσ με τον πιο προςιτό, οικονομικό και φιλικό προσ τον
χριςτθ-δθμότθ τρόπο και να ςυνεργάηονται ςτενά με άλλουσ εταίρουσ από τον
δθμόςιο και ιδιωτικό τομζα και τισ εκελοντικζσ οργανϊςεισ, ϊςτε να διαςφαλίηεται
ότι οι τοπικζσ υπθρεςίεσ «χτίηονται» γφρω από τον πολίτθ.

5.1 Λόγοι Τιοκζτθςθσ των ΚΜ
Σφμφωνα με τθν Cardenas (2013) οι Οργανιςμοί Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (ΟΤΑ) ι
οποιοςδιποτε άλλοσ δθμόςιοσ φορζασ κα ζχουν τα παρακάτω οφζλθ από τθν
υιοκζτθςθ των ΚΜ:
1) Διευρυμζνθ απιχθςθ
Το πρϊτο και κφριο όφελοσ είναι θ αφξθςθ τθσ απιχθςθσ του οργανιςμοφ και ςε
ακροατιρια που δεν χρθςιμοποιοφν τισ παραδοςιακζσ μεκόδουσ επικοινωνίασ αλλά
χρθςιμοποιοφν ςε μεγάλο βακμό το Διαδίκτυο και τισ νζεσ τεχνολογίεσ, όπωσ οι νζοι
(Mergel, 2013).
2) υμμετοχι 2.0
Ζνα μεγάλο πλεονζκτθμα των ΚΜ είναι ότι ανοίγουν το δρόμο τθσ αμφίδρομθσ
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επικοινωνίασ μεταξφ ΟΤΑ και κατοίκων με αποτζλεςμα τθν καλφτερθ πλθροφόρθςθ,
τθν αυξθμζνθ ςυμμετοχι και ςυνεργαςία και τελικά τθν ενδυνάμωςθ τθσ κοινότθτασ,
αποτελζςματα που ςυνοψίηονται ςτον όρο Συμμετοχι 2.0 (Mergel, 2012). Ο Ρίνακασ
5 παρακάτω, τθσ Διεκνοφσ Ζνωςθσ Δθμόςιασ Συμμετοχισ (International Association of
Public Participation), ςυνδζει τθ ςυμμετοχι του κοινοφ με τα επίπεδα κοινωνικοφ
αποτυπϊματοσ του οργανιςμοφ ςτθν κοινότθτα (IAP2, 2007).
Πίνακασ 5 . Το φάςμα τθσ Δθμόςιασ Συμμετοχισ ( IAP2, 2007).

Φάςμα Δθμόςιασ υμμετοχισ

ΣΟΧΟ
ΔΗΜΟΙΑ
ΤΜΜΕΣΟΧΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΤΜΒΟΤΛΗ

ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ

ΕΝΔΤΝΑΜΩΗ

Να παρζχεισ ςτο
κοινό
αντικειμενικι και
ιςορροπθμζνθ
πλθροφόρθςθ, να
το βοθκάσ ςτθν
κατανόθςθ των
προβλθμάτων,
των εναλλακτικϊν
ι/και των
λφςεων.

Να
λαμβάνεισ
υπόψθ τθν
ανταπόκριςθ
του κοινοφ
ςτισ
αναλφςεισ,
τισ
εναλλακτικζσ
και τισ
τελικζσ
αποφάςεισ.

Να δουλεφεισ
κακ’ όλθ τθ
διάρκεια τθσ
διαδικαςίασ
με το κοινό
ζτςι ϊςτε να
ςιγουρεφεισ
ότι οι απόψεισ
και οι ανάγκεσ
του ζχουν
λθφκεί
υπόψθ.

Να αφιςεισ τθ
λιψθ τθσ τελικισ
απόφαςθσ ςτα
χζρια του κοινοφ.

Να
ςυνεργάηεςαι
με το κοινό ςε
κάκε πτυχι
τθσ
διαδικαςίασ
λιψθσ των
τελικϊν
αποφάςεων
και του
κακοριςμοφ
των
εναλλακτικϊν.

3) Διαφάνεια & Τπευκυνότθτα
Θ Διαφάνεια και θ Υπευκυνότθτα ζρχονται ωσ αποτελζςματα τθσ κοινοποίθςθσ
ςθμαντικϊν πλθροφοριϊν μζςα από τα ΚΜ, τα οποία και ανακατευκφνουν το κοινό
ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα του οργανιςμοφ (Reddick, 2009, Mergel, 2012, Pina κ.ά.,
2010).
4) Αποτελεςματικότθτα ςτθν αντιμετϊπιςθ επειγόντων περιςτατικϊν
Τα ΚΜ ζχουν επιδείξει ιδιαίτερθ αποτελεςματικότθτα ςτθν αντιμετϊπιςθ επειγόντων
περιςτατικϊν όπωσ οι φυςικζσ καταςτροφζσ, τα ακραία καιρικά φαινόμενα, οι
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πυρκαγιζσ και οι καταςτάςεισ απειλισ τθσ δθμόςιασ αςφάλειασ (Chavez κ.ά., 2010,
Jaeger κ.ά., 2007). Ο ρόλοσ τουσ ζγκειται ςτον άμεςο ςυντονιςμό όλων των
εμπλεκόμενων μερϊν (υπθρεςιϊν πρϊτων βοθκειϊν, κατοίκων, κυβερνθτικϊν
υπθρεςιϊν, επιχειριςεων, εκελοντϊν και ανκρωπιςτικϊν οργανϊςεων) (Jaeger κ.ά.,
2007).
5) Βελτίωςθ εςωτερικϊν και εξωτερικϊν διεργαςιϊν
Οι εςωτερικζσ διεργαςίεσ περιλαμβάνουν τθ βελτίωςθ των εκπαιδευτικϊν μεκόδων,
τθ μείωςθ του κόςτουσ, τθν αυξθμζνθ αποτελεςματικότθτα ςτθν πρόςλθψθ
υπαλλιλων και τθν κοινοποίθςθ/ ανταλλαγι εγγράφων και άλλων δεδομζνων με
αποτζλεςμα τθν καλφτερθ ςυνεργαςία μεταξφ των εργαηομζνων. Οι εξωτερικζσ
διεργαςίεσ ςυνίςτανται ςτθν αφξθςθ τθσ δθμοφιλίασ του οργανιςμοφ (coolness
factor), ςτθν καλφτερθ προςβαςιμότθτα των ΑΜΕΑ και τθ δθμιουργία εικονικϊν
κοινοτιτων (virtual communities) (Cardenas, 2013).
Σε γενικζσ γραμμζσ, θ κάκε δθμόςια υπθρεςία μπορεί μζςω των ΚΜ να μοιράηεται
ζγγραφα, ζντυπα και πλθροφορίεσ, να διεξάγει δθμοςκοπιςεισ και ψθφοφορίεσ, να
δζχεται ςχολιαςμό και να οργανϊνει ςεμινάρια και εργαςτιρια (Newsom & Dicky,
2013). Ακόμθ, όπωσ ζχει ιδθ αναφερκεί, θ αυξθμζνθ ςυμμετοχι του κοινοφ ςτα ΚΜ
ενόσ οργανιςμοφ μπορεί -μζςω τθσ χριςθσ κατάλλθλων υπερςυνδζςμων- να
οδθγιςει τουσ πολίτεσ ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα του, όπου οι προαναφερκείςεσ
υπθρεςίεσ μποροφν να παραςχεκοφν πολφ ευκολότερα λόγω καλφτερθσ κατανομισ
του υλικοφ ςε ςχζςθ με τα ΚΜ, τα οποία υςτεροφν ωσ προσ αυτό το ηιτθμα (Hrdinova
κ.ά., 2010).
Είναι ευνόθτο πωσ θ διαχείριςθ των ΚΜ από τισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ μπορεί να
διευκολυνκεί εάν αυτοί επωφελθκοφν από τθν εμπειρία των αντίςτοιχων ιδιωτικϊν
εταιρειϊν. Μια ζρευνα που αφοροφςε 40 μεςαίεσ και μεγάλεσ επιχειριςεισ ζδειξε ότι
αυτζσ οδθγικθκαν προσ μια πιο ολιςτικι ςυμπεριφορά επικοινωνίασ με το κοινό
τουσ, βάηοντασ τα διάφορα τμιματά τουσ (μάρκετινγκ, πλθροφορικισ, εξυπθρζτθςθσ
πελατϊν κ.λπ.) να ςυνεργάηονται μεταξφ τουσ (Spenner, 2010). Για τον ςκοπό αυτό
εφεφραν τθ κζςθ του «υπευκφνου νζων μζςων» (new media ringmaster) ο οποίοσ και
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αναλαμβάνει να φζρει εισ πζρασ αυτόν τον ςυντονιςμό ωσ υπεφκυνοσ διαχείριςθσ
των ΚΜ.
Σε κάκε περίπτωςθ πάντωσ, είναι ςθμαντικό ο εκάςτοτε οργανιςμόσ ι φορζασ να
μζνει εςτιαςμζνοσ ςτον αρχικό ςκοπό και τουσ ςτόχουσ του, οι οποίοι κα πρζπει να
εξυπθρετοφνται από τθν υιοκζτθςθ των ΚΜ (Mangold & Faulds, 2009) κακϊσ μια
τζτοια εςτίαςθ αυξάνει τισ πικανότθτεσ μιασ επιτυχοφσ υιοκζτθςθσ και εφαρμογισ
(Oliveira & Welch, 2013).

5.2 Ρίςκα και πικανά προβλιματα
Τα ρίςκα που ενυπάρχουν ςτθν υιοκζτθςθ των ΚΜ από δθμόςιουσ οργανιςμοφσ
ζχουν να κάνουν με τα προςωπικά δεδομζνα των πολιτϊν -που ςυνικωσ είναι ςτθ
διάκεςθ αυτϊν των οργανιςμϊν- και το γεγονόσ ότι δεν είναι οι ίδιοι υπεφκυνοι για
τθν αςφάλειά τουσ, δεδομζνου ότι απλά χρθςιμοποιοφν αυτζσ τισ πλατφόρμεσ που
όμωσ ανικουν και διευκφνονται από ιδιωτικζσ εταιρείεσ (Mergel, 2012).
Μια άλλθ απειλι ςυνιςτοφν και τα ανεπικφμθτα μθνφματα (spam), ςυνικωσ
διαφθμιςτικισ φφςθσ ι πολλζσ φορζσ και παραπλανθτικά.
Ζνα ακόμθ πικανό ρίςκο που ζχουν να αντιμετωπίςουν οι δθμόςιοι φορείσ είναι αυτό
τθσ χειραγϊγθςθσ τθσ επικοινωνίασ από μεμονωμζνα άτομα ι μερίδα του κοινοφ για
τθν εξυπθρζτθςθ ιδίων ςυμφερόντων. Ρρόκειται για ζνα πρόβλθμα που δεν
υφίςταται ςτα παραδοςιακά μζςα επικοινωνίασ κακϊσ εκεί θ επικοινωνία είναι
μονόδρομθ, από το Δθμόςιο προσ τον πολίτθ (Cardenas, 2013).
Επιπλζον, όπωσ ιδθ ζχει αναλυκεί, τα ΚΜ ορίηονται και από τθν πλθκϊρα
Ρεριεχομζνου Ραραγόμενου από τουσ Χριςτεσ, οπότε οι πικανότθτεσ κοινοποίθςθσ
ακατάλλθλου, μθ ςχετικοφ ι κακισ ποιότθτασ υλικοφ ςτον λογαριαςμό ενόσ
δθμόςιου φορζα είναι υψθλόσ. Ρεριπτϊςεισ όπωσ θ ανάρτθςθ αρνθτικϊν,
απαξιωτικϊν ι και ρατςιςτικϊν ςχολίων από κακόβουλουσ χριςτεσ που κα ικελαν να
βλάψουν τθ φιμθ του οργανιςμοφ, θ προςβολι από κακόβουλο λογιςμικό (ιοί,
spyware) ι θ ανεφκυνθ χριςθ του μζςου από τουσ ίδιουσ τουσ υπαλλιλουσ κα
μποροφςε να κζςει ςε κίνδυνο τθν αςφάλεια των πλθροφοριϊν. Για αυτόν το λόγο οι
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λογαριαςμοί ΚΜ απαιτοφν ςυνεχι παρακολοφκθςθ και επαγρφπνθςθ από το αρμόδιο
τμιμα του οργανιςμοφ.
Αυτό οδθγεί ςτο επόμενο ηιτθμα που δεν είναι άλλο από το κόςτοσ δθμιουργίασ και
διεφκυνςθσ τζτοιων λογαριαςμϊν που όπωσ είναι φυςικό απαιτοφν ανκρϊπινουσ και
οικονομικοφσ πόρουσ (Mergel & Greeves, 2013). Ρζρα όμωσ από αυτά τα προφανι
κόςτθ υπάρχουν και τα κόςτθ τθσ λεγόμενθσ «εναλλακτικισ επζνδυςθσ». Σφμφωνα με
τουσ Mergel και Greeves (2013) αυτά ςυνίςτανται ςτθν απόςπαςθ τθσ υπθρεςίασ από
πιο ςθμαντικά κζματα και ςτόχουσ λόγω τθσ εναςχόλθςισ τθσ με τα ΚΜ.
Ζνα ακόμθ ηιτθμα είναι αυτό των νομικϊν κεμάτων. Το κενό που υπάρχει ςτθ
νομοκεςία -ςχεδόν παγκοςμίωσ- ςε ςχζςθ με τον κυβερνοχϊρο και τα κζματα τθσ
ελευκερίασ τθσ ζκφραςθσ, τθσ ιδιωτικότθτασ, τθσ διατιρθςθσ αρχείων ι των
πνευματικϊν δικαιωμάτων, δθμιουργεί γκρίηεσ ηϊνεσ ςτθ λειτουργία των ΚΜ από το
Δθμόςιο. Για αυτό και απαιτείται ενδελεχισ ζρευνα ωσ προσ τθν καταλλθλότθτα των
πολιτικϊν χριςθσ των ΚΜ που πρζπει να κεςπιςτοφν από τουσ δθμόςιουσ φορείσ πριν
αυτζσ τεκοφν ςε εφαρμογι (NASCIO, 2013).
Κάκε δθμόςιοσ οργανιςμόσ πρζπει να εξετάςει προςεκτικά αυτά τα ρίςκα και τουσ
τρόπουσ αντιμετϊπιςισ τουσ, να αποφανκεί κετικά ωσ προσ τθν ποςότθτα των
απαραίτθτων πόρων που διακζτει για αυτόν το ςκοπό και κατόπιν να προχωριςει ςτθ
χάραξθ πολιτικϊν, ςτρατθγικϊν, και εν τζλει ςτθν υιοκζτθςθ και εφαρμογι των ΚΜ
τθσ επιλογισ του.

5.3 Κακοριςτικοί παράγοντεσ επιτυχίασ
Κάκε αλλαγι που πρόκειται να εφαρμοςτεί επάνω ςτισ ιδθ υπάρχουςεσ εφαρμογζσ
Ρλθροφορίασ

και

Επικοινωνιϊν

ενόσ

δθμόςιου

οργανιςμοφ,

επιβάλλει

ςυνεπακόλουκεσ αλλαγζσ ςτθ νοοτροπία, το προςωπικό, τθ δομι, τθν ιεραρχία και τισ
διαδικαςίεσ που αυτόσ χρθςιμοποιεί, προκειμζνου να επιτευχκοφν τα επικυμθτά
αποτελζςματα. Το ίδιο ιςχφει και ςτθν περίπτωςθ των ΚΜ και μάλιςτα ακόμθ
περιςςότερο, κακϊσ θ λειτουργία τουσ κα πρζπει να κακορίηεται από ςυγκεκριμζνθ
ςτρατθγικι, πολιτικζσ χριςθσ και τρόπουσ αξιολόγθςθσ, για να μεγιςτοποιθκοφν οι
πικανότθτεσ επιτυχίασ (Hrdinova κ.ά., 2010, Wilson κ.ά., 2011).
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Ζτςι, για να ςυγκροτθκοφν ικανζσ πολιτικζσ και ςτρατθγικζσ κα πρζπει πρϊτιςτα να
ταυτοποιθκοφν οι κφριοι παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ λειτουργία των ΚΜ και
τελικά κακορίηουν τθν επιτυχία ι αποτυχία τθσ υιοκζτθςισ τουσ (Sharif κ.ά., 2015). Σε
αντίκετθ περίπτωςθ, παρατθρείται το φαινόμενο αυτζσ οι ςτρατθγικζσ και πολιτικζσ
να αναπτφςςονται εκ των υςτζρων, βαςιηόμενεσ ςε εμπειρικά δεδομζνα (Cardenas,
2013), γεγονόσ που ςθμαίνει ότι παρουςιάςτθκαν προβλιματα που κα μποροφςαν να
είχαν προβλεφκεί και αποφευχκεί.
Είναι κοινά αποδεκτό ότι αυτοί οι παράγοντεσ εξαρτϊνται από τθν τεχνολογικι φφςθ
και το είδοσ των ΚΜ, όπωσ και από το περιβάλλον του οργανιςμοφ από τον οποίο
υιοκετοφνται (Sharif κ.ά., 2015, Oliveira & Welch, 2013). Αυτό ςθμαίνει ότι δεν είναι
εφικτό να δθμιουργθκοφν πολιτικζσ και ςτρατθγικζσ εφαρμόςιμεσ για όλουσ τουσ
δθμόςιουσ οργανιςμοφσ και όλα τα ΚΜ και επίςθσ πωσ αυτοί οι παράγοντεσ κα
πρζπει να ταυτοποιοφνται και να αναλφονται ξεχωριςτά για κάκε οργανιςμό.
Ρροσ αυτιν τθν κατεφκυνςθ ζχουν κινθκεί μελζτεσ που διαχωρίηουν τουσ
προαναφερκζντεσ παράγοντεσ ςε τρεισ κατθγορίεσ: Σεχνολογικοφσ, Οργανωτικοφσ
και Περιβαλλοντικοφσ.
Οι Sharif κ.ά. (2015), ςε ςχετικι μελζτθ τουσ, πιραν ςυνεντεφξεισ από δθμόςιουσ
αξιωματοφχουσ 24 Τοπικϊν Αυτοδιοικιςεων τθσ Αυςτραλίασ, οι οποίεσ ζχουν
υιοκετιςει και χρθςιμοποιοφν τα ΚΜ. Σε γενικζσ γραμμζσ, οι ςυμμετζχοντεσ ιταν
ενθμερωμζνοι ςχετικά με τισ αποφάςεισ που οδιγθςαν ςτθν υιοκζτθςθ των ΚΜ
κακϊσ ςτισ υπθρεςίεσ ςτισ οποίεσ εργάηονταν είχαν κζςεισ που ςχετίηονταν με τισ
δθμόςιεσ ςχζςεισ και τθν επικοινωνία (Sharif κ.ά., 2015). Τα αποτελζςματα τθσ
ζρευνάσ τουσ -πάντα ςε ςυνάρτθςθ με τισ τρεισ προαναφερόμενεσ κατθγορίεσ
παραγόντων- αναλφονται παρακάτω:
Σεχνολογικοί παράγοντεσ:
Οι τεχνολογικοί παράγοντεσ είναι αυτοί που επθρεάηουν τθν εφαρμογι των ΚΜ
ανάλογα με τα χαρακτθριςτικά γνωρίςματα τθσ εκάςτοτε υιοκετθμζνθσ τεχνολογίασ.
Κάποια από αυτά τα γνωρίςματα επθρεάηουν κετικά ενϊ κάποια άλλα αποτελοφν
εμπόδια.

Στα

πρϊτα

περιλαμβάνονται
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θ

αναμενόμενθ

αναβάκμιςθ

των

προςφερόμενων υπθρεςιϊν και θ αφξθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ. Στα δεφτερα θ
πικανι πολυπλοκότθτα του νζου μζςου και θ ςυμβατότθτά του με τισ
προχπάρχουςεσ τεχνολογικζσ υποδομζσ/ ςυςτιματα.
Οργανωτικοί παράγοντεσ:
Οι οργανωτικοί παράγοντεσ ζχουν να κάνουν με τισ ιδθ υπάρχουςεσ οργανωτικζσ
δομζσ, τισ προβλεπόμενεσ διαδικαςίεσ και τθ διαχείριςθ των πόρων ςε μια υπθρεςία.
Για παράδειγμα, όςο πιο εκπαιδευμζνο και ικανό ςε κζματα διαχείριςθσ ΚΜ είναι το
προςωπικό και όςο πιο υποςτθρικτικι θ διοίκθςθ, τόςο μεγαλφτερεσ είναι οι
πικανότθτεσ επιτυχίασ.
Πλοι οι ςυμμετζχοντεσ τθσ ζρευνασ ςυμφϊνθςαν ότι θ πίςτθ και θ ενκάρρυνςθ από
πλευράσ τθσ Διεφκυνςθσ του οργανιςμοφ παίηει πολφ ςθμαντικό ρόλο ςτθν υιοκεςία
και επιτυχι εφαρμογι των ΚΜ. Θ Διεφκυνςθ οφείλει να προτρζπει τουσ υπαλλιλουσ
να αςχολθκοφν με αυτά και να τουσ παρζχει τουσ απαραίτθτουσ πόρουσ.
Επίςθσ, υπιρχε ςυμφωνία απόψεων ςε ό,τι αφορά τισ πολιτικζσ χριςθσ, κακϊσ οι
οδθγίεσ που αυτζσ παρζχουν για τθ ςυμπεριφορά υπαλλιλων και κοινοφ κεωροφνται
από τθν πλειοψθφία των ςυμμετεχόντων απαραίτθτεσ για τθν επιτυχι λειτουργία των
ΚΜ, ςτα πλαίςια ενόσ δθμόςιου φορζα. Επιπλζον, εξίςου ςθμαντικόσ είναι και ο
βακμόσ ςαφινειασ αυτϊν των πολιτικϊν κακϊσ οδθγίεσ, κανόνεσ, και διαδικαςίεσ
δράςθσ αναλόγωσ των περιπτϊςεων κα πρζπει να είναι όςο το δυνατό πιο ςαφείσ και
ξεκάκαρεσ.
Περιβαλλοντικοί παράγοντεσ:
Οι περιβαλλοντικοί παράγοντεσ αφοροφν το πλαίςιο ςτο οποίο λειτουργεί ο εκάςτοτε
οργανιςμόσ ι υπθρεςία, δθλαδι τον ςκοπό του, τα νομικά κζματα λειτουργίασ του
και τθ ςυνεργαςία του με άλλουσ φορείσ.
Τα ςυμπεράςματα που εξάγονται από τθν ζρευνα ωσ προσ αυτιν τθν κατθγορία
παραγόντων είναι:
i.

Θ εκτεταμζνθ χριςθ των ΚΜ από τθν κοινωνία γενικότερα βοθκάει ςτθν
αποδοχι και επιτυχία τθσ υιοκζτθςισ τουσ από τουσ δθμόςιουσ οργανιςμοφσ.
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Κανζνασ οργανιςμόσ δεν επικυμεί να κεωρείται ότι ζχει «μείνει πίςω» ςτισ
νζεσ τεχνολογίεσ και ςτουσ τρόπουσ επαφισ του με το κοινό.
ii.

H επιτυχθμζνθ υιοκζτθςθ των ΚΜ από παρεμφερείσ οργανιςμοφσ/υπθρεςίεσ
προτρζπει εμμζςωσ ςτθν υιοκζτθςι τουσ και από άλλουσ οργανιςμοφσ
ςυνεργαηόμενουσ με αυτοφσ, οι οποίοι με τθ ςειρά τουσ επθρεάηουν κάποιουσ
άλλουσ κ.ο.κ.

Σε μια άλλθ ζρευνα, οι Oliveira & Welch (2013) προςπάκθςαν να ςυςχετίςουν το
είδοσ των

ςκοπϊν που πρζπει να επιτελζςει

ζνασ Οργανιςμόσ

Τοπικισ

Αυτοδιοίκθςθσ, μζςω τθσ υιοκζτθςθσ των ΚΜ (Ρίνακασ 6), με τουσ οργανωτικοφσ
παράγοντεσ που τον διζπουν.
Πίνακασ 6. Για ποιοφσ ςκοποφσ χρθςιμοποιοφν οι ΟΤΑ τα ΚΜ; (Oliveira & Welsh, 2013).
ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΣΟΤ ΟΠΟΙΟΤ ΟΙ ΟΣΑ ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΝ ΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΜΕΑ
 για τθ διάδοςθ πλθροφοριϊν
 για τθ ςυλλογι πλθροφοριϊν ςχετικά με τθν ποιότθτα των υπθρεςιϊν
 για τθ διευκόλυνςθ τθσ ςυμμετοχισ των πολιτϊν ι των ενδιαφερομζνων μερϊν
(stakeholders)
 για τθν εςωτερικι ςυνεργαςία των υπαλλιλων ςε κοινά εργαςιακά κακικοντα

Στθ ςυνζχεια χϊριςαν αυτοφσ τουσ οργανωτικοφσ παράγοντεσ ςε τζςςερισ
κατθγορίεσ:
Α) Εργαςιακά χαρακτθριςτικά
Β) Καινοτομία
Γ) Επιρροι εξωτερικϊν μερϊν
Δ) Τεχνολογικζσ δυνατότθτεσ και διαχείριςθ
με τθν κάκε κατθγορία να εξαρτάται από διάφορεσ μεταβλθτζσ όπωσ φαίνεται και
ςτο Σχιμα 2, όπου ςυςχετίηονται τα ταυτόςθμα ςτοιχεία τθσ ζρευνασ των Sharif κ.ά.,
(2015) με τα ςτοιχεία τθσ ζρευνασ των Oliveira & Welch, (2013).
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χιμα 2. Ραράγοντεσ επιρροισ τθσ απόφαςθσ υιοκζτθςθσ των ΚΜ από τθν Τοπικι
Αυτοδιοίκθςθ (Sharif κ.ά., 2015, Oliveira & Welch, 2013).

Στθν ζρευνα των Oliveira & Welch (2013) που πραγματοποιικθκε θλεκτρονικά το
2012 ςε 500 πόλεισ πλθκυςμοφ 25.000-250.000 κατοίκων ςτισ ΘΡΑ και αφοροφςε
τοπικζσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, ζλαβαν μζροσ 2.500 υψθλόβακμοι αξιωματοφχοι
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κζςεων που αφοροφςαν τθν πλθροφόρθςθ του κοινοφ και τθν επικοινωνία. Από τα
αποτελζςματα αυτισ τθσ ζρευνασ ςυμπεραίνεται πωσ:
i) Υπάρχουν παράγοντεσ και μεταβλθτζσ που επθρεάηουν ςε μεγάλο βακμό τθν
εφρυκμθ λειτουργία και εξυπθρζτθςθ πολλαπλϊν ςκοπϊν του κάκε οργανιςμοφ,
γεγονόσ που τουσ κακιςτά ιδιαίτερα ςθμαντικοφσ για τθ χριςθ των ΚΜ. Από αυτοφσ
ξεχωρίηουν θ καινοτομία, το εφροσ τησ ανταλλαγήσ δεδομζνων, θ επιρροή τησ
κοινωνίασ των πολιτών, η φπαρξη Υπεφθυνου ΚΜ όπωσ και οι ςαφείσ πολιτικζσ
χρήςησ των ΚΜ.
ii)

Διαφορετικοί

ςκοποί

και

λειτουργίεσ

του

εκάςτοτε

δθμόςιου

φορζα

εξυπθρετοφνται καλφτερα από διαφορετικά ΚΜ.

5.4 Μοντζλο υιοκζτθςθσ Κοινωνικϊν Μζςων ςε 3 ςτάδια
Το μοντζλο 3 ςταδίων των Mergel & Bretschneider είναι ζνα χριςιμο κεωρθτικό
εργαλείο όχι μόνο για τθν κατανόθςθ του φαινομζνου τθσ υιοκζτθςθσ των ΚΜ από
τουσ δθμόςιουσ οργανιςμοφσ αλλά και για τον ςχεδιαςμό ενόσ τζτοιου εγχειριματοσ.
Οι Mergel & Bretschneider (2013) υποςτθρίηουν ότι ο πιο ςυνικθσ τρόποσ με τον
οποίο μια υπθρεςία εμπλζκεται με τα ΚΜ είναι κατά κφριο λόγο εμπειρικόσ. Με άλλα
λόγια, δεν ακολουκείται κάποιου είδουσ οδικόσ χάρτθσ ο οποίοσ ζχει ςχεδιαςτεί από
τθ Διεφκυνςθ του οργανιςμοφ για αυτόν τον ςκοπό, αλλά τα πράγματα εξελίςςονται
περιςςότερο με πρωτοβουλία των εργαηομζνων και ςταδιακά, με τθ μζκοδο «δοκιμισ
και λάκουσ».
Αναλυτικότερα, θ διαδικαςία που περιγράφεται ςτο άρκρο τουσ ζχει ωσ αφετθρία τον
παράγοντα τθσ καινοτομίασ, που όπωσ ζχει αναφερκεί από τουσ Oliveira & Welch
είναι πολφ ςθμαντικόσ ςε ςχζςθ με μια επιτυχθμζνθ εφαρμογι των ΚΜ από ζναν
φορζα. Μόνο που ςτθν περίπτωςθ αυτι θ καινοτομία ςυλλαμβάνεται, δοκιμάηεται
και εφαρμόηεται άτυπα από τθ βάςθ τθσ πυραμίδασ τθσ ιεραρχίασ του οργανιςμοφ
παρά το αντίςτροφο. Από τθ ςτιγμι που κα ξεκινιςει θ διαδικαςία αυτι, οι
περιςςότεροι οργανιςμοί κα περάςουν από τα 3 ςτάδια που περιγράφονται
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παρακάτω (Ρίνακασ 7) αλλά με διαφορετικοφσ ρυκμοφσ, ανάλογα με τισ
ιδιαιτερότθτεσ του κακενόσ.
Πίνακασ 7. Σφνοψθ του Μοντζλου ςταδιακισ υιοκζτθςθσ των Κοινωνικϊν Μζςων (Mergel &
Bretschneider , 2013)
Ο ρόλοσ τθσ
οργανωτικισ
δομισ

Ο ρόλοσ τθσ
τεχνολογίασ

Ο ρόλοσ των
αποτελεςμάτων

Αντίκτυπο ςτο
οργανωτικό
επίπεδο

τάδιο 1:
Αποκεντρωμζνθ
λειτουργία,
άτυποσ
πειραματιςμόσ

Σθμαντικό να
επιτρζπει τον
πειραματιςμό

Ακολουκοφνται
εξωγενείσ
βζλτιςτεσ
πρακτικζσ
(αντιγραφι
πετυχθμζνων
περιπτϊςεων)

Οι πρϊτεσ
δοκιμζσ οδθγοφν
ςε πρϊιμθ
επίγνωςθ

Δθμιουργία μθ
εγκεκριμζνων
λογαριαςμϊν
εκτόσ
οργανωτικοφ
ελζγχου

τάδιο 2:
Οργανωμζνο
χάοσ

Σθμαντικό να
υποςτθρίηει τθ
χριςθ για
διαφορετικοφσ
ςκοποφσ

Αυξάνεται θ
ςθμαςία τθσ αλλά
κυρίωσ εξαιτίασ
τθσ καινοτόμου
χριςθσ και των
νζων ρουτινϊν

Λδιαίτερα
ςθμαντικι θ
δθμιουργία
επιχειρθματικϊν
ζργων (projects)

Δθμιουργία ομάδασ
εργαςίασ,
ςυντονιςτικισ
επιτροπισ,
προςχζδια (drafts)
πολιτικϊν /
ςτρατθγικϊν

τάδιο 3:
Ραγίωςθ και
κεςμοποίθςθ
κανόνων και
ςυμπεριφορϊν

Δθμιουργοφνται
νζεσ οργανωτικζσ
δομζσ

Σφνολο
ςυμβατικϊν
τεχνολογιϊν
ζναντι καινοτόμων
τεχνολογιϊν (Web
2.0) για τθν
υποςτιριξθ
διαφορετικϊν
ςκοπϊν

Σθμαντικόσ ο
ςχεδιαςμόσ τθσ
κατανομισ των
πόρων
μελλοντικά

Επιςθμοποίθςθ
κεςμικϊν
οργάνων,
ανακζςεισ
εργαςιϊν,
κακθκόντων,
ρόλων, εξαςφάλιςθ
πόρων, ςφνταξθ
επίςθμων
πολιτικϊν χριςθσ
των ΚΜ
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Αναλυτικότερα:
τάδιο 1: Άτυποσ πειραματιςμόσ με τα ΚΜ από μεμονωμζνουσ υπαλλιλουσ
Θ υιοκζτθςθ των ΚΜ από τθ Δθμόςια διοίκθςθ χαρακτθρίηεται από μια πρϊιμθ φάςθ
άτυπου πειραματιςμοφ, όπου κάποιοι μεμονωμζνοι υπάλλθλοι χρθςιμοποιοφν τισ
εφαρμογζσ των ΚΜ αποκλειςτικά και μόνο ςτα δικά τουσ τμιματα. Αυτοί οι
ςυγκεκριμζνοι υπάλλθλοι διζπονται από πνεφμα καινοτομίασ και δε διςτάηουν να
πειραματιςτοφν με τα νζα μζςα, λειτουργϊντασ ζξω από τα κακιερωμζνα πλαίςια των
κακθκόντων τουσ, και παρόλο που τα ΚΜ δεν είναι ακόμθ επιςιμωσ αποδεκτά από τθ
Διεφκυνςθ. Ο κφριοσ λόγοσ που οδθγεί ςε αυτόν τον πειραματιςμό είναι θ υψθλι
δθμοτικότθτα των ΚΜ ςτισ τάξεισ των πολιτϊν ςτουσ οποίουσ απευκφνεται το τμιμα ι
ο τομζασ τουσ, ι και ςτουσ ςυναδζλφουσ τουσ ςε ςυνεργαηόμενεσ υπθρεςίεσ και
οργανιςμοφσ.
Σε αυτό το ςτάδιο δίνεται θ δυνατότθτα να δοκιμαςτοφν διάφορεσ μζκοδοι
προςζγγιςθσ του κοινοφ. Κάποιεσ είναι πιο προοδευτικζσ επιτρζποντασ τθν
αλλθλεπίδραςθ και ανταλλαγι απόψεων όχι μόνο μεταξφ υπαλλιλων και κοινοφ αλλά
και μεταξφ των ίδιων των πολιτϊν που αιςκάνονται πιο άνετα ςε ζνα ανεπίςθμο
«κανάλι» επικοινωνίασ. Άλλεσ είναι πιο τυπικζσ και λειτουργοφν ωσ επί το πλείςτον
όπωσ και τα επίςθμα μζςα επικοινωνίασ του οργανιςμοφ απλά κοινοποιϊντασ
πλθροφορίεσ, χωρίσ άμεςθ αλλθλεπίδραςθ.
Επειδι οι υπάλλθλοι που πειραματίηονται με τα ΚΜ το κάνουν με δικι τουσ
πρωτοβουλία, αναγκαςτικά λειτουργοφν ζξω από τισ κεςμοκετθμζνεσ πολιτικζσ
χριςθσ τθσ υπθρεςίασ τουσ, οι οποίεσ ςυνικωσ αφοροφν καταςτάςεισ που ζχουν να
κάνουν με τθν επίςθμθ ιςτοςελίδα ι τθν θλεκτρονικι αλλθλογραφία και δεν
λαμβάνουν υπόψθ τουσ τθν ενεργι αλλθλεπίδραςθ που ενυπάρχει ςτα ΚΜ. Μζχρι
ςτιγμισ, το χαρακτθριςτικό που ξεχωρίηει ςε αυτό το επίπεδο είναι το ζντονο πνεφμα
τθσ καινοτομίασ και του εκελοντιςμοφ, κακϊσ ςταδιακά μεγαλϊνει θ άτυπθ
ενδοχπθρεςιακι ςυνεργαςία μεταξφ των υπαλλιλων που ξεκίνθςαν τζτοια
επιχειριματα και αρχίηουν να αναπτφςςονται ορκζσ πρακτικζσ χριςθσ. Φυςικά δεν
εκλείπουν και οι δυςκολίεσ, αφοφ πολλζσ φορζσ δφναται να επικρατιςει «αναρχία»
ςτθν περίπτωςθ που για διάφορουσ λόγουσ τα εγχειριματα αυτά δεν μπορζςουν να
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ςυντονιςτοφν και ζτςι πολλαπλοί λογαριαςμοί αρχίηουν να εμπλζκονται μεταξφ τουσ,
να

αλλθλεπικαλφπτονται,

να

κοινοποιοφν

αντικρουόμενεσ

ι

ακατάλλθλεσ

πλθροφορίεσ και ζτςι να μπερδεφουν το κοινό.
τάδιο 2: Οργανωμζνο χάοσ
Σε αυτό το ςτάδιο ζχει ιδθ εδραιωκεί θ άτυπθ χριςθ των ΚΜ για υπθρεςιακοφσ
ςκοποφσ από διάφορα τμιματα του οργανιςμοφ με τα πλεονεκτιματα και τα
μειονεκτιματα που αναφζρκθκαν. Ζτςι βακμιαία αρχίηουν να αναδφονται ωσ
αναγκαιότθτεσ κάποιοι πρωτογενείσ κανόνεσ ςυμπεριφοράσ, όπωσ π.χ. όταν θ
ανάρτθςθ κακισ ποιότθτασ ι ακατάλλθλου υλικοφ από τουσ υπαλλιλουσ οδθγεί ςτθ
δθμοςίευςθ αρνθτικϊν ςχολίων από το κοινό ι και τον Τφπο. Αυτοί οι πρϊτοι κανόνεσ
ςυνιςτοφν

τθν

αρχζγονθ

μορφι

των

μελλοντικϊν

πολιτικϊν

χριςθσ

και

ςυμφωνοφνται μεταξφ των υπαλλιλων του κάκε τμιματοσ αλλά και μεταξφ
υπαλλιλων διαφορετικϊν τμθμάτων ι/και υπθρεςιϊν.
Κατόπιν οι υπάλλθλοι που ςτιριξαν το καινοτόμο εγχείρθμα, βαςιςμζνοι ςτα κετικά
ςχόλια, τισ ποςοτικζσ μετριςεισ δθμοτικότθτασ και τθν αυξανόμενθ ανταπόκριςθ του
κοινοφ αναλαμβάνουν να παρουςιάςουν τα αποτελζςματα τθσ πρωτοβουλίασ τουσ
ςτθν Διεφκυνςθ, ζτςι ϊςτε αυτό που ξεκίνθςε ωσ άτυπο πείραμα καινοτομίασ να
υιοκετθκεί και επίςθμα από τον οργανιςμό. Σε κάποιεσ περιπτϊςεισ αυτό μπορεί να
οδθγιςει ακόμα και ςε μετατάξεισ, μετεκπαίδευςθ προςωπικοφ και μεταφορά
οικονομικϊν πόρων προκειμζνου να ςτθριχκεί το νζο επιχείρθμα.
τάδιο 3: Παγίωςθ και κεςμοποίθςθ κανόνων και ςυμπεριφορϊν
Αυτό το ςτάδιο το χαρακτθρίηει θ δθμοςίευςθ επίςθμων πολιτικϊν χριςθσ και
ςτρατθγικϊν που αφοροφν τθν υιοκζτθςθ των ΚΜ από τον δθμόςιο οργανιςμό. Σε
κάποιεσ περιπτϊςεισ ςυγκροτοφν απλά ζνα γενικό πλαίςιο μζςα ςτο οποίο κα πρζπει
να διεξάγεται θ επαφι των δθμοςίων υπαλλιλων με τουσ πολίτεσ δια μζςου των ΚΜ.
Αντικζτωσ, ςε κάποιεσ άλλεσ περιπτϊςεισ αυτζσ οι πολιτικζσ μποροφν να παρζχουν
ολοκλθρωμζνθ υποςτιριξθ με λεπτομερείσ οδθγίεσ ωσ προσ τθν επιλογι τθσ
κατάλλθλθσ πλατφόρμασ ΚΜ, οδθγίεσ ωσ προσ τθν παραγωγι και αξιολόγθςθ του
προσ κοινοποίθςθ υλικοφ, διαγράμματα ροισ που κατευκφνουν τουσ υπαλλιλουσ ςτο
43

πϊσ και εάν κα ανταποκρίνονται ςε διάφορεσ περιςτάςεισ, νομικζσ πλθροφορίεσ για
τα πνευματικά δικαιϊματα, προγραμματιςμό των αναρτιςεων και οδθγίεσ για τθν
εκτίμθςθ του αντίκτυπου που ζχει θ παρουςία του οργανιςμοφ ςτα ΚΜ. Επίςθσ
ενςωματϊνουν τθν εφαρμογι των ΚΜ ςτο πλαίςιο λειτουργίασ των ιδθ υπαρχουςϊν
τεχνολογικϊν εφαρμογϊν.
Επειδι, όπωσ ιδθ ειπϊκθκε, τα χαρακτθριςτικά λειτουργίασ των πλατφορμϊν ΚΜ
μεταβάλλονται ςυνεχϊσ, μεταβάλλοντασ ζτςι και τθ ςυμπεριφορά και τισ ςυνικειεσ
του κοινοφ που τα ακολουκεί, οι πολιτικζσ που εκδίδονται από τουσ δθμόςιουσ
φορείσ είναι καλό να ανακεωροφνται τακτικά ζτςι ϊςτε να προλαμβάνουν πικανά νζα
προβλιματα και ανεπικφμθτα ρίςκα.
Αυτό το επίπεδο λειτουργίασ μπορεί να απαιτιςει και τθ δθμιουργία νζων
εξειδικευμζνων κζςεων εργαςίασ όπωσ του Υπευκφνου ΚΜ, και του ανάλογου
τμιματοσ ΚΜ, ςτελεχωμζνο με προςωπικό που είτε κα μετακινθκεί από άλλα
τμιματα και κα μετεκπαιδευτεί, είτε κα προςλθφκεί. Οπωςδιποτε, το τρίτο ςτάδιο
υιοκζτθςθσ ςθματοδοτεί μια πλιρωσ επαγγελματικι λειτουργία και εφαρμογι των
ΚΜ από τον εκάςτοτε δθμόςιο οργανιςμό.
Θ κατανόθςθ των ςταδίων του ςυγκεκριμζνου μοντζλου, όπωσ αναλφκθκε
προθγουμζνωσ, είναι χριςιμθ τόςο ςτουσ ερευνθτζσ όςο και ςτα υψθλόβακμα
ςτελζχθ του δθμόςιου τομζα. Μζςω αυτοφ μποροφν να κατανοιςουν τον τρόπο με
τον οποίο «διειςδφουν» οι καινοτόμεσ τεχνολογίεσ ςτισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ και τον
τρόπο που διάφορα πρωτόκολλα διαχείριςθσ ανταποκρίνονται ςε αυτζσ. Άλλωςτε θ
κατανόθςθ του τρόπου «διείςδυςθσ» ενόσ ΚΜ ςε ζναν οργανιςμό βοθκάει ςτθν
ομαλότερθ υιοκζτθςθ και λειτουργία ενόσ δεφτερου ΚΜ κ.ο.κ. Αλλά το πιο ςθμαντικό
για τα διευκυντικά ςτελζχθ του δθμοςίου είναι πωσ κα μάκουν να αναγνωρίηουν από
νωρίσ αυτό το φαινόμενο όταν ςυμβαίνει ςτθν υπθρεςία τουσ και ζτςι κα μποροφν να
το παρακολουκοφν και να κακοδθγοφν τθν εξζλιξι του. Κα μποροφν δθλαδι να
αναπτφςςουν κάκε φορά τισ κατάλλθλεσ ςτρατθγικζσ, ϊςτε κάκε ςτάδιο να επζρχεται
όςο το δυνατόν πιο ςφντομα και ομαλά, αποφεφγοντασ τα ανεπικφμθτα ρίςκα.
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6. τρατθγικι χριςθ των Κοινωνικϊν Μζςων
Είναι κοινά αποδεκτό πωσ θ εφαρμογι των ΚΜ από τον δθμόςιο τομζα υπολείπεται
ςε αποτελεςματικότθτα αυτισ του ιδιωτικοφ και των μθ-κερδοςκοπικϊν οργανιςμϊν.
Αυτό οφείλεται ςτθν άγνοια του τρόπου με τον οποίο μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν
τα νζα μζςα για να αποκομιςκοφν τα μζγιςτα δυνατά οφζλθ (Cardenas, 2013). Αυτό
το γεγονόσ καταδεικνφει τθ ςθμαςία που ζχει θ ςφνταξθ ορκϊν ςτρατθγικϊν
εφαρμογισ και διαχείριςθσ των ΚΜ προκειμζνου να μειωκοφν τα ρίςκα και να
επιτευχκεί μια επιτυχθμζνθ υλοποίθςθ. Επιπρόςκετα κα πρζπει να κακοριςτοφν και
τρόποι αξιολόγθςθσ προκειμζνου να πιςτοποιθκεί ότι θ επζνδυςθ ςε χρόνο, χριματα
και ανκρϊπινο δυναμικό άξιηε τον κόπο, και αν όχι, να γίνουν οι κατάλλθλεσ
τροποποιιςεισ ςτθν ακολουκοφμενθ ςτρατθγικι (Howard, 2013).
Γενικά, για πολλζσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ τόςο ςε κεντρικό, όςο και ςε περιφερειακό ι
τοπικό επίπεδο, θ ενεργι ςυμμετοχι των πολιτϊν ςτα κοινά με τθ χριςθ των ΚΜ
αποτελεί αχαρτογράφθτθ περιοχι γιατί ςτεροφνται τθσ εμπειρίασ και τθσ γνϊςθσ για
τθν εφαρμογι τουσ (Τhe Young Foundation, 2010).
Ειδικότερα, θ πρόοδοσ ςτθ χριςθ των τεχνολογιϊν του Web 2.0 και των ΚΜ από τθν
Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ εξακολουκεί ζωσ ςιμερα να παρουςιάηει υψθλοφ βακμοφ
ετερογζνεια ςε παγκόςμιο επίπεδο. Από τθ βιβλιογραφικι ανάλυςθ (Ρίνακασ 8)
προκφπτει ότι ςτθν Αίγυπτο για παράδειγμα, αλλά και ςτισ Λνδία, Τουρκία και Κίνα, θ
χριςθ των ΚΜ είναι ςχετικά πρόςφατθ ωςτόςο αναπτφςςεται ραγδαία, αν και χωρίσ
ςαφείσ και ξεκάκαρεσ πολιτικζσ, ςτρατθγικζσ ι οδθγίεσ. Αντίςτοιχα, ενϊ θ δφναμθ τθσ
αλλθλεπίδραςθσ με το κοινό μζςω των ψθφιακϊν και κοινωνικϊν μζςων
αναγνωρίηεται από τθ Δθμοτικι Αρχι του Leeds (Αγγλία), παρεμποδίηεται και εδϊ
από τθν απουςία ενιαίασ ςτρατθγικισ (Firmstone & Coleman, 2015).
Σε οριςμζνεσ υπθρεςίεσ, τα ΚΜ χρθςιμοποιοφνται για μοναδικοφσ ςκοποφσ, δθλαδι
οι ςτρατθγικζσ ι τακτικζσ τθσ χριςθσ τουσ αναπτφςςονται αποκλειςτικά και μόνο για
αυτοφσ (Mergel & Greeves, 2013). Σφμφωνα με ζρευνα των Wallinga & Renes (2013),
θ πετυχθμζνθ υλοποίθςθ εννζα διαφορετικϊν ζργων ΚΜ (social media projects) ςε
Διμουσ τθσ Ολλανδίασ, οφείλεται ςτθν ανοιχτι και ευζλικτθ χριςθ των ΚΜ, τθ μίξθ
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διαφόρων μζςων επικοινωνίασ (παραδοςιακϊν και θλεκτρονικϊν) και τθν
αφοςιωμζνθ ςτρατθγικι.
Γενικά, θ ανάγκθ για ιςχυρι ςτρατθγικι χριςθσ των ΚΜ τονίηεται τόςο ςτθ διεκνι
ακαδθμαϊκι βιβλιογραφία όςο και από διεκνοφσ κφρουσ επιχειριςεισ του ιδιωτικοφ
τομζα, όπωσ θ Oracle1, θ Salesforce2 και άλλεσ. Και ενϊ θ αξία τθσ χριςθσ
υπερκεματίηεται με πολλά άυλα, ζμμεςα αποτελζςματα, υπάρχει αντικειμενικι
δυςκολία ςτθν ποιοτικι ανάλυςθ και εκτίμθςθ των αποτελεςμάτων τθσ χριςθσ.

6.1 Διερεφνθςθ ςυμμετοχισ των πολιτϊν ςτα ΚΜ
Ρριν το ςχεδιαςμό τθσ ςτρατθγικισ για τθ χριςθ των ΚΜ και τον κακοριςμό
ςυγκεκριμζνων ςτόχων, οι οργανιςμοί τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ μποροφν να
χρθςιμοποιιςουν ςυμβουλευτικά τθν προςζγγιςθ εφαρμογισ των ΚΜ που
προτείνεται ςτο μοντζλο Ωρίμανςθσ τθσ Ανοικτισ Διακυβζρνθςθσ των Lee & Kwak
(2012), το οποίο αναπτφχκθκε ειδικά για να βοθκιςει τισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ ςε
ανάλογεσ προςπάκειεσ.
Στο μοντζλο προβλζπεται θ πλθροφόρθςθ των υπθρεςιϊν για τισ δυνατότθτεσ τθσ
ςυμμετοχισ των πολιτϊν ςε κάκε επίπεδο, τισ διαδικαςίεσ, τα αποτελζςματα, τισ
προκλιςεισ και τισ μετριςεισ αξιολόγθςθσ ςε ςυνδυαςμό πάντα με τθν οργανωμζνθ
και ςυςτθματικι χριςθ των ΚΜ. Κατά αυτόν τον τρόπο, οι υπθρεςίεσ κα μποροφν να
αναγνωρίηουν ςε ποιο ακριβϊσ επίπεδο ωρίμανςθσ βρίςκονται και ςταδιακά να
προχωροφν ςτο επόμενο. Αν προςπακιςουν να εφαρμόςουν όλα τα επίπεδα
ταυτόχρονα πικανότατα να βρεκοφν ςε μια κατάςταςθ χαμθλισ ταχφτθτασ
εφαρμογισ των ΚΜ, με ζλλειψθ πόρων, ψυχολογικι κοφραςθ των υπαλλιλων,
ζλλειψθ ενδιαφζροντοσ από πλευράσ κοινοφ και προβλιματα οργάνωςθσ και
διαχείριςθσ. Επίςθσ μια βιαςτικι και «επικετικι» προςζγγιςθ ςτθν εφαρμογι των ΚΜ
κα καταςτιςει τθ ςυμμετοχι του κοινοφ μια πρόςκαιρθ μόδα θ οποία κα εξαςκενεί
με το πζραςμα του χρόνου και κα οδθγιςει το εγχείρθμα ςε αποτυχία.

1

http://www.oracle.com/us/corporate/profit/big-ideas/042213-mchaturvedi-1937903.html

2

https://www.marketingcloud.com/products/social-media-marketing/radian6
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Το ςυγκεκριμζνο μοντζλο αποτελείται από 5 επίπεδα ωρίμανςθσ τθσ ςυμμετοχισ των
πολιτϊν ςτα κοινά με τθ χριςθ των ΚΜ: τισ αρχικζσ ςυνκικεσ (Επίπεδο 1), τθ
διαφάνεια των δεδομζνων (Επίπεδο 2), τθν ανοικτι ςυμμετοχι (Επίπεδο 3), τθν
ανοικτι ςυνεργαςία (Επίπεδο 4) και τθν αδιάλειπτθ ενεργό εμπλοκι (Επίπεδο 5).
Επίπεδο 1: Αρχικζσ ςυνκικεσ


Ανφπαρκτθ ι ελάχιςτθ χριςθ των ΚΜ.



Μονόδρομθ επικοινωνία.



Τυπικό παράδειγμα υπθρεςίασ ςτο επίπεδο 1 είναι θ ςτατικι ιςτοςελίδα που
παρζχει γενικζσ πλθροφορίεσ και περιοριςμζνα δεδομζνα.



Ανφπαρκτεσ ι ελάχιςτεσ μετριςεισ.



Ρακθτικόσ ο ρόλοσ τθσ κοινότθτασ.

Επίπεδο 2: Διαφάνεια των δεδομζνων


Ρεριοριςμζνθ χριςθ των ΚΜ, κυρίωσ πειραματιςμόσ και πιλοτικά ζργα.



Τα πιο ςθμαντικά κακικοντα ςε αυτό το επίπεδο είναι :
1. Ο προςδιοριςμόσ υψθλισ αξίασ δεδομζνων με μεγάλο αντίκτυπο για το
δθμόςιο καλό.
2. Θ βελτίωςθ και διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ των δεδομζνων όςον αφορά τθν
ακρίβεια, τθ ςυνζπεια και τθν επικαιροποίθςθ τουσ.



Οι υπθρεςίεσ δθμιουργοφν πρότυπα για το απόρρθτο των δεδομζνων και
αρχιτεκτονικι των δεδομζνων.



Θ αυξθμζνθ διαφάνεια των δεδομζνων παρζχει τθ βάςθ ςτο κοινό για
ςυμμετοχι και ςυνεργαςία με τθ Διοίκθςθ, κινθτοποιεί δράςεισ, δθμιουργεί
υπθρεςίεσ προςτικζμενθσ αξίασ, διευκολφνει τθν καινοτομία και τθ χάραξθ
πολιτικισ , προάγει τθν ευαιςκθτοποίθςθ των πολιτϊν για το κυβερνθτικό
ζργο και τθν παραγωγι γνϊςεων και ιδεϊν για τθ βελτίωςθ των επιδόςεων.



Οι μετριςεισ ςε ςχζςθ με τθν αξιολόγθςθ τθσ εμπλοκισ των πολιτϊν ςτα κοινά
είναι ποςοτικζσ (αρικμόσ των επιςκεπτϊν, δθμοςιευμζνα ςφνολα δεδομζνων –
data sets).
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Επίπεδο 3: Ανοικτι ςυμμετοχι των πολιτϊν


Άνοιγμα ςτισ γνϊςεισ και τισ ιδζεσ τθσ κοινότθτασ (crowd sourcing).



Εςτίαςθ ςτθν αφξθςθ τθσ ςυμμετοχικότθτασ με τθ χριςθ διαφόρων μεκόδων
και εργαλείων ΚΜ (διαδικτυακοί διάλογοι, κοινωνικι δικτφωςθ , ψθφοφορίεσ,
διαγωνιςμοί, δθμοςκοπιςεισ).



Οι ςυμβατικζσ ιςτοςελίδεσ και το θλεκτρονικό ταχυδρομείο χρθςιμοποιοφνται
ευρζωσ για ανατροφοδότθςθ από τουσ πολίτεσ.



Θ αρχι τθσ χριςθσ γίνεται με τα γνωςτά KM (Facebook, Twitter).



Σθμαντικι θ οικοδόμθςθ ικανοτιτων για ζγκαιρθ και ςυνεχι
ανατροφοδότθςθ των πολιτϊν, κεςμοποίθςθ των διαδικαςιϊν, ανάπτυξθ
ςυντονιςτικϊν μθχανιςμϊν, ςτελζχωςθ, αυξθμζνθ αςφάλεια, απόρρθτο των
δεδομζνων.

Επίπεδο 4: Ανοικτι ςυνεργαςία μεταξφ δθμόςιου τομζα, πολιτϊν και ιδιωτικοφ
τομζα


Διαχρονικι και διάχυτθ ςυνεργαςία για ςφνκετα ζργα (projects) όπωσ
ανάπτυξθ εφαρμογϊν και λογιςμικοφ ανοιχτοφ κϊδικα, οργάνωςθ
εκδθλϊςεων και κοινωνικϊν δράςεων κ.ά.



Χριςθ ςυνεργατικϊν εργαλείων όπωσ Wikis, GoogleDocs, Yammer κ.ά.



Ραραγωγι πολιτικϊν/κανόνων χριςθσ, διαδικτυακϊν εφαρμογϊν,
καινοτομικϊν υπθρεςιϊν και προϊόντων.



Ανταπόκριςθ τθσ κοινότθτασ ςε ζκτακτεσ καταςτάςεισ και φυςικζσ
καταςτροφζσ.



Ανάλυςθ μεγάλου όγκου δεδομζνων και εκκίνθςθ χριςθσ ςθμαντικϊν
μετριςεων των αποτελεςμάτων, όπωσ εξοικονόμθςθ χρόνου, κόςτουσ,
ποιότθτασ των υπθρεςιϊν, καινοτομίασ, μάκθςθσ κ.ά.



Ανάγκθ εκπαίδευςθσ του προςωπικοφ για ανάλυςθ δεδομζνων.
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Επίπεδο 5: Αδιάλειπτθ ενεργι εμπλοκι τθσ κοινότθτασ με τθ χριςθ κινθτϊν
ςυςκευϊν, εφαρμογϊν και πολλαπλϊν καναλιϊν ΚΜ


Βελτιςτοποίθςθ τθσ κεντρικισ ιςτοςελίδασ και των ςελίδων ΚΜ για χριςθ ςε
διάφορεσ υπολογιςτικζσ πλατφόρμεσ. Εφκολθ πρόςβαςθ και περιιγθςθ μζςω
τθσ αδιάλειπτθσ ενςωμάτωςθσ των δεδομζνων, μεκόδων και εργαλείων ΚΜ
και υπθρεςιϊν.



Διαλειτουργικότθτα μεταξφ διαφορετικϊν διοικθτικϊν τμθμάτων και
υπθρεςιϊν και ενςωμάτωςθ τθσ ανάλυςθσ των δεδομζνων ςε δράςεισ και
διαδικαςίεσ χάραξθσ πολιτικισ.



Δθμιουργία δομισ και μθχανιςμϊν για τθ ςυνζχιςθ τθσ βελτίωςθσ και τθσ
προϊκθςθσ τθσ καινοτομίασ μζςω προγραμμάτων.



Εςτίαςθ ςε μετριςεισ των αποτελεςμάτων ( άυλα οφζλθ) και ςτθ δθμιουργία
υπθρεςιϊν προςτικζμενθσ κοινωνικισ αξίασ.

6.2 Προεργαςία ςτρατθγικοφ ςχεδίου
Θ ςτρατθγικι είναι μια ζννοια με διαφορετικοφσ οριςμοφσ. Σε αυτιν τθν εργαςία
εκλαμβάνεται ωσ ςχεδιαςμόσ ςυντονιςμζνων ενεργειϊν για τθ χριςθ των ΚΜ
(ςτρατθγικό ςχζδιο δράςθσ) προκειμζνου να επιτευχκοφν οι προκακοριςμζνοι ςτόχοι
τθσ Διακυβζρνθςθσ 2.0 (πλθροφόρθςθ, ςυμμετοχι, ςυνεργαςία, εμπλοκι). Ραρόλα
αυτά, όπωσ και με τισ πολιτικζσ, αυτό που κυριαρχεί ςιμερα είναι θ εμπειρικι
εφαρμογι τθσ «δοκιμισ και του λάκουσ» (trial and error). Και επίςθσ, όπωσ και με τισ
πολιτικζσ, δε γίνεται να υπάρχει μια γενικι ςτρατθγικι για όλα τα ΚΜ (Howard, 2013).
Τα διευκυντικά ςτελζχθ μιασ υπθρεςίασ πριν προχωριςουν ςτο ςχεδιαςμό τθσ
ςτρατθγικισ πρζπει να αναλφςουν και να διαπιςτϊςουν βάςει των υπαρχόντων
πόρων και δυνατοτιτων τι είναι ρεαλιςτικά εφικτό να υλοποιθκεί .
Το ηιτθμα των πόρων είναι πολφ ςθμαντικό για τθν επιτυχία του εγχειριματοσ και
καμιά υπθρεςία δεν κα πρζπει να το πάρει αψιφιςτα (Lee & Kwak, 2012). Θ
ορκολογικι χριςθ και διαχείριςθ των διακζςιμων ανκρϊπινων και φυςικϊν πόρων
κα καταςτιςει τθν χριςθ των ΚΜ μακροπρόκεςμα βιϊςιμθ και με ακόμθ καλφτερεσ
προοπτικζσ για το μζλλον.
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Ραρά το γεγονόσ πωσ οι υπθρεςίεσ που παρζχονται από τισ πλατφόρμεσ των ΚΜ είναι
δωρεάν, θ οποιαδιποτε πρωτοβουλία για υιοκζτθςθ και αφξθςθ τθσ εμπλοκισ και
ςυμμετοχισ των πολιτϊν μζςω αυτϊν απαιτεί μια γενναία επζνδυςθ ςε ανκρϊπινουσ
πόρουσ, χρόνο και τεχνολογικζσ υποδομζσ.
Επίςθσ, πριν τθν επίςθμθ ζγκριςθ αποδοχισ των ΚΜ από τθ Διοίκθςθ είναι ςθμαντικό
να ζχει προθγθκεί μια επιςταμζνθ εκτίμθςθ των ρίςκων, θ ανάλυςθ των οποίων κα
ςυμπεριλαμβάνεται ςτο ςτρατθγικό ςχζδιο (Cardenas, 2013). Σε αυτι κα
περιλαμβάνονται οδθγίεσ μείωςθσ των ρίςκων ςε κζματα που ςυςχετίηουν τα ΚΜ με:
α. Τθν παραγωγικότθτα των υπαλλιλων
β. Τον κίνδυνο αμαφρωςθσ τθσ όποιασ καλισ φιμθσ ζχει ο οργανιςμόσ
γ. Τθ διαρροι απόρρθτων ι ευαίςκθτων δεδομζνων και πλθροφοριϊν
δ. Τθν ενδεχόμενθ ηθμιά ςτο γενικότερο ψθφιακό περιβάλλον του οργανιςμοφ

6.3 τρατθγικό ςχζδιο
Οι Mergel & Greeves (2013) τονίηουν ότι θ ςτρατθγικι κα πρζπει να προωκεί τουσ
ςκοποφσ του οργανιςμοφ με μθνφματα «κομμζνα και ραμμζνα» ειδικά για το κοινό
αυτοφ του οργανιςμοφ. Ρζρα από αυτό, κα πρζπει να κακοριςτεί αυτό το κοινό, οι
ανάγκεσ του, οι ςτόχοι που κα τεκοφν και το γενικότερο μινυμα που κα πρζπει να
«περάςει», πάντα λαμβάνοντασ υπόψθ τουσ διακζςιμουσ πόρουσ και δυνατότθτεσ.
Επίςθσ, κα πρζπει να ταυτοποιθκοφν ςυγκεκριμζνεσ δραςτθριότθτεσ, οι βαςικοί
ςυνεργάτεσ και οι πλατφόρμεσ ΚΜ που κα χρθςιμοποιθκοφν (Brodalski κ.ά., 2011).
Θ παρακάτω προτεινόμενθ ςτρατθγικι βαςίηεται ςτθν αναςκόπθςθ και τθν ανάλυςθ
τθσ βιβλιογραφίασ και επιπλζον ενςωματϊνει ςτοιχεία από τθν κλαςςικι
μεκοδολογία

διαχείριςθσ

ζργου

(project

management)

ςτα

πλαίςια

τθσ

Διακυβζρνθςθσ 2.0. Τα ςτάδια εφαρμογισ και διαχείριςθσ που προτείνονται είναι τα
εξισ:
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Α. χεδιαςμόσ
1) Κακοριςμόσ μια ειδικισ ομάδασ ΚΜ που κα ςυντάξει, κα ςυντονίςει και κα
παρακολουκεί το ζργο τθσ ςυςτθματικισ χριςθσ των ΚΜ και τθν επίτευξθ των
ςτόχων.
2) Στόχευςθ είτε ςτο ςφνολο του πλθκυςμοφ είτε ςε ςυγκεκριμζνο κοινό/ ομάδεσ
πολιτϊν και προςδιοριςμόσ των αναγκϊν τουσ.
3) Κακοριςμόσ γενικϊν ςκοπϊν και ειδικϊν ςτόχων ςε ςχζςθ με το ςτοχευμζνο κοινό.
4) Κακοριςμόσ ςθμαντικϊν ςυνεργατϊν (key partners).
Β. Εφαρμογι -Τλοποίθςθ
5) Επιλογι ςυγκεκριμζνων πλατφορμϊν/εργαλείων ΚΜ και των
δραςτθριοτιτων/εργαςιϊν που κα εκτελεςτοφν.
Γ. Αξιολόγθςθ
6) Συνεχισ παρακολοφκθςθ των διαδικαςιϊν.
7) Μζτρθςθ τθσ απόδοςθσ και αποτελζςματα.

Αναλυτικότερα:
1. Στελζχωςθ ομάδασ ΚΜ
Θ ομάδα που κα κλθκεί να εφαρμόςει τθν επιλεγμζνθ ςτρατθγικι για τα ΚΜ είναι
φψιςτθσ ςθμαςίασ. Ακόμα και Διμοι οι οποίοι ζχουν ικανζσ θγεςίεσ ςε κζματα
ςτρατθγικισ δφςκολα μποροφν να ξεπεράςουν τισ ςκοπζλουσ τθσ δθμόςιασ
γραφειοκρατίασ χωρίσ τθν ζνκερμθ υποςτιριξθ από το Γραφείο του Δθμάρχου, το
τμιμα τεχνικισ υποςτιριξθσ και τουσ υπευκφνουσ ενθμζρωςθσ των πιο ςθμαντικϊν
τμθμάτων (Fels Institute, 2012).
Θ ομάδα κα κακοδθγείται από ζναν Υπεφκυνο ΚΜ, κακϊσ θ ζρευνα των Oliveira &
Welch (2013) ζδειξε ότι θ παρουςία του είναι ςυνυφαςμζνθ με τθν επιτυχι εφαρμογι
των ΚΜ. Ο Υπεφκυνοσ ΚΜ κα πρζπει να ςυλλζγει πλθροφορίεσ και να διευκολφνει τθ
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ςυνεργαςία μεταξφ διαφορετικϊν τμθμάτων, να ψάχνει για ευκαιρίεσ που κα δίνουν
κίνθτρα ςυμμετοχισ, να παρζχει υποςτιριξθ και να διαφωτίηει τα ανϊτερα ςτελζχθ
και τουσ διευκυντζσ άλλων τμθμάτων ςχετικά με τον ρόλο και τθ ςθμαςία των ΚΜ.
Στο ζργο του αυτό μπορεί να βοθκθκεί από μια διατμθματικι εκπαιδευτικι ομάδα
που κα ςυντονίηει εκπαιδευτικά ςεμινάρια, κα αξιολογεί τουσ υπαλλιλουσ, κα λφνει
απορίεσ και γενικά κα λειτουργεί με εποικοδομθτικό τρόπο.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τα μζλθ που κα απαρτίηουν τθν ομάδα ΚΜ κα πρζπει
να περιζχει (Salesforce, 2012):


Κακαρά διατυπωμζνουσ τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ θ τοπικι Αυτοδιοίκθςθ
υιοκετεί τα ΚΜ και για τουσ οποίουσ διεξάγεται το εν λόγω εκπαιδευτικό
πρόγραμμα.



Εφικτοφσ και μετριςιμουσ
προγράμματοσ.



Διαφορετικά ςεμιναριακά επίπεδα για διαφορετικά επίπεδα υιοκζτθςθσ όπωσ
και πολλαπλζσ ευκαιρίεσ επιτυχίασ.



Εκπαίδευςθ ςε πρακτικά ηθτιματα διαχείριςθσ, ςε κεωρθτικά ηθτιματα, και
παραδείγματα περιπτϊςεων.



Αξιολόγθςθ των υπαλλιλων κατά τθν διάρκεια του προγράμματοσ με τεςτ και
βακμολόγθςθ των επιδόςεων τουσ.



Διαδικαςία αξιολόγθςθσ τθσ αποτελεςματικότθτασ του προγράμματοσ.

ςτόχουσ

για

κάκε

κομμάτι

αυτοφ

του

2. Στοχευμζνο κοινό
Ο κακοριςμόσ του κοινοφ ςτο οποίο απευκφνεται ο εκάςτοτε οργανιςμόσ μπορεί να
γίνει λαμβάνοντασ υπόψθ το είδοσ των υπθρεςιϊν που παρζχει, τουσ ωφελοφμενουσ
από αυτζσ τισ υπθρεςίεσ, κακϊσ και το ςφνολο των εμπλεκόμενων μερϊν ςε όλο το
φάςμα των δραςτθριοτιτων του (Mergel & Greeves, 2013). Με άλλα λόγια οι ςτόχοι
και οι τρόποι επίτευξισ τουσ κακορίηουν και το κοινό των ΚΜ του εκάςτοτε
οργανιςμοφ (Mergel, 2012).
Σε βάκοσ χρόνου είναι ςθμαντικό για τον δθμόςιο οργανιςμό/υπθρεςία να μθν ξεχνά
ότι το κοινό ςτο οποίο απευκφνεται, οι πολίτεσ, ςυνικωσ δεν είναι ζνα ομοιογενζσ
ςφνολο αλλά αποτελείται από πολλζσ μικρο-ομάδεσ, θ κακεμία με τα δικά τθσ
χαρακτθριςτικά, τισ δικζσ τθσ ανάγκεσ και κϊδικεσ ςυμπεριφοράσ. Πλεσ αυτζσ οι
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ομάδεσ δικαιοφνται να λαμβάνουν το ίδιο επίπεδο εξυπθρζτθςθσ μζςα από τθν
επικοινωνία που προςφζρουν τα ΚΜ, διότι είναι όλεσ εξίςου ςθμαντικζσ και ζχουν τα
ίδια δικαιϊματα (Harford κ.ά., 2012).
Θ παρακολοφκθςθ των ςυηθτιςεων που λαμβάνουν χϊρα ςτα ΚΜ αποτελεί καλό
οδθγό για τθν κατανόθςθ των λόγων που τα χρθςιμοποιεί θ κακεμία από αυτζσ τισ
υπο-ομάδεσ του πλθκυςμοφ (Howard, 2013, Brodalski κ.ά., 2011). Για τθν πιο
αποτελεςματικι ςτόχευςθ του κοινοφ προτείνονται οι παρακάτω ενζργειεσ:


Ρεριγραφι των ανκρϊπων που αποτελοφν τισ ςυγκεκριμζνεσ ομάδεσ-ςτόχουσ.



Ρεριγραφι του τι κα πρζπει να κάνει θ κάκε ομάδα-ςτόχοσ ωσ άμεςο
αποτζλεςμα τθσ επικοινωνίασ μζςω των ΚΜ.



Ανάπτυξθ των ςθμαντικϊν μθνυμάτων αναλόγωσ τθσ κάκε ομάδασ-ςτόχου.



Ταίριαςμα των αναγκϊν του ςτοχευμζνου κοινοφ με τα εργαλεία των ΚΜ που
λειτουργοφν καλφτερα με βάςθ τουσ μακροπρόκεςμουσ ςτόχουσ και τουσ
διακζςιμουσ πόρουσ.



Κακοριςμόσ όλων των δραςτθριοτιτων που πρόκειται να λάβουν χϊρα.



Εφρεςθ του κοινοφ, παρακολοφκθςθ των αντιδράςεων.



Αυτο-εκπαίδευςθ τθσ ομάδασ ΚΜ μζςω τθσ επανάλθψθσ των πιο
επιτυχθμζνων πειραμάτων με ςυγκεκριμζνεσ ομάδεσ-ςτόχουσ.

3. Στόχοι
Οι ςτόχοι τθσ υιοκζτθςθσ των ΚΜ μποροφν να περιλαμβάνουν τα παρακάτω, χωρίσ
όμωσ να περιορίηονται από αυτά:


Ρροϊκθςθ τθσ καινοτομίασ.



Υποςτιριξθ τθσ δθμιουργίασ νζων κζςεων εργαςίασ.



Ρροϊκθςθ τθσ τοπικισ οικονομικισ ανάπτυξθσ ςε τομείσ όπωσ ο τουριςμόσ, θ
γεωργία, οι νζεσ τεχνολογίεσ και το εμπόριο.



Ρροςταςία των ανοικτϊν χϊρων και του περιβάλλοντοσ.



Διατιρθςθ τθσ ζννομθσ τάξθσ και τθσ αςφάλειασ των πολιτϊν τθσ κοινότθτασ.



Ραροχι ευζλικτων και γριγορων υπθρεςιϊν ςτα πλαίςια των δθμοςιονομικϊν
δεδομζνων.

Επίςθσ κα ιταν χριςιμο να διατυπϊνονται οι ςτόχοι κατά τον εξισ τρόπο:
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Συγκεκριμζνα: Λεπτομερισ διατφπωςθ με ξεκάκαρουσ όρουσ.
Τι ακριβϊσ ςκοπεφουμε να κάνουμε και για ποιόν;
εαλιςτικά: Εξυπθρετεί αναμφίβολα ο τικζμενοσ ςτόχοσ τον γενικότερο ςκοπό
που ζχει τεκεί από τθ ςτρατθγικι;
Εφικτά: Μπορεί ο ςτόχοσ να επιτευχκεί με τθ βοικεια των υπαρχόντων πόρων
ςτο προτεινόμενο χρονικό πλαίςιο;
Μετριςιμα: Μπορεί να μετρθκεί και να κακοριςτεί ςυγκεκριμζνοσ τρόποσ
μζτρθςθσ με ποςοτικά ι/και ποιοτικά κριτιρια;
Με χρονοδιάγραμμα: Ζχουν κακοριςτεί τελικζσ θμερομθνίεσ ολοκλιρωςθσ;
Ζνα παράδειγμα που ςυνοψίηει τισ παραπάνω οδθγίεσ είναι το εξισ: Μζχρι
τον Δεκζμβριο του 2017 (χρονοδιάγραμμα), ζρευνα-γκάλοπ θα πρζπει να
καταγράψει μια αφξηςη τησ τάξησ του 5% (μετρήςιμο) ςτην αναγνωριςιμότητα
του ονόματοσ των εκςτρατειϊν ανακφκλωςησ (ςυγκεκριμζνο), από τουσ
κατοίκουσ του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμζνησ (ςυγκεκριμζνο) μετά από τη
ςυςτηματική προϊθηςη και προβολή τουσ ςτα ΚΜ.
4. Σθμαντικοί ςυνεργάτεσ
Δυνητικοί ςυνεργάτεσ
Για να μπορζςουν οι φορείσ τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ να αυξιςουν τθν
αποτελεςματικότθτά τουσ και να επιτφχουν τουσ ςτόχουσ που ζκεςαν, οφείλουν να
μοιράηονται πλθροφορίεσ με κυβερνθτικζσ υπθρεςίεσ, περιφερειακζσ διοικιςεισ και
άλλεσ αυτοδιοικιςεισ και τοπικζσ Αρχζσ. Επιπλζον, κα πρζπει να ςυνεργαςτοφν και
με φορείσ όπωσ πανεπιςτιμια, ακλθτικζσ ενϊςεισ, πολιτιςτικοφσ οργανιςμοφσ,
ενϊςεισ καταναλωτϊν κ.ά. Για παράδειγμα, θ κοινοποίθςθ πλθροφοριϊν για ακραία
καιρικά φαινόμενα από τθν Εκνικι Μετεωρολογικι Υπθρεςία και το τμιμα Φυςικισ
του τοπικοφ πανεπιςτθμίου είναι δυνατό να ενθμερϊςει τθν τοπικι κοινωνία χωρίσ
να χρειαςτεί ο Διμοσ να δθμιουργιςει δικι του ανάρτθςθ (Cardenas, 2013, Lee &
Kwak, 2012).
Κοινότητεσ μάθηςησ
Ρζρα από αυτό, από τθ ςτιγμι που οι δθμόςιεσ υπθρεςίεσ ζχουν εμπλακεί με τα ΚΜ
είναι ςθμαντικό για αυτζσ να μοιράηονται τισ γνϊςεισ που αποκτοφν, τισ βζλτιςτεσ
πρακτικζσ και τισ εμπειρίεσ τουσ με άλλουσ. Θ αμοιβαία μάκθςθ και διάχυςθ των
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αποκτοφμενων γνϊςεων μπορεί να προωκθκεί μζςα από τυπικζσ ι άτυπεσ κοινότθτεσ
μάκθςθσ και διχπθρεςιακζσ ομάδεσ εργαςίασ ι επιτροπζσ.
Μια διαδικτυακι κοινότθτα μάκθςθσ αποτελείται από μια ομάδα ανκρϊπων που
τουσ απαςχολεί κάποιο ηιτθμα και προςπακοφν να το επιλφςουν χρθςιμοποιϊντασ
τεχνολογικά εργαλεία που είναι διακζςιμα ςτα ΚΜ και τισ δυνατότθτεσ που τουσ
δίνουν για ςυνεργατικι δράςθ, ςυηιτθςθ και αλλθλοβοικεια. Αυτζσ οι ομάδεσ
μποροφν μζςα από ζνα περιβάλλον ςυμμετοχισ και ςυνεργαςίασ με άλλεσ ομάδεσ να
λειτουργιςουν εκπαιδευτικά και ενθμερωτικά, να οργανϊςουν δραςτθριότθτεσ και
να διεξάγουν ζρευνεσ, να δθμιουργιςουν εργαλεία ζτςι ϊςτε να δθμιουργθκεί μια
«αποκικθ λφςεων/απαντιςεων/πόρων» για ελεφκερθ χριςθ από τον οποιοδιποτε
(Howard, 2013). Επιπλζον μποροφν να κινθτοποιιςουν τθν υποςτιριξθ κάποιου
ςκοποφ ι δραςτθριότθτασ αυξάνοντασ τθν αξία μιασ υποψιφιασ χορθγίασ και γενικά
να λειτουργιςουν ςυμβουλευτικά/βοθκθτικά προσ τισ τοπικζσ Αρχζσ.
5. Επιλογι πλατφόρμασ Κοινωνικοφ Μζςου
Από τθ ςτιγμι που κα ζχει κακοριςτεί το προσ ςτόχευςθ κοινό, κα πρζπει να
ερευνθκεί ποιο από τα διάφορα ΚΜ είναι πιο δθμοφιλζσ ςε αυτό και να γίνει θ
απαραίτθτθ προεργαςία επάνω ςτα χαρακτθριςτικά, τισ λειτουργίεσ και τα
πρωτόκολλα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλατφόρμασ. Θ παρατιρθςθ των τεκταινόμενων ςτο
κάκε ΚΜ δίνει μια εικόνα του ςκοποφ για τον οποίο χρθςιμοποιείται από τον κόςμο
και του φφουσ του περιεχομζνου το οποίο διακινείται ςε αυτό, οπότε αποτελεί
χριςιμο οδθγό ςτθν απόφαςθ επιλογισ του ι όχι (Fisher, 2013).
Θ εκάςτοτε δθμόςια υπθρεςία κα μπορεί κατόπιν να δθμιουργιςει ζναν επίςθμο
λογαριαςμό ςε αυτό το ΚΜ όπου κα κοινοποιεί υλικό ςχετικό με τθ λειτουργία τθσ, τα
ενδιαφζροντα και τισ ανάγκεσ των χρθςτϊν, με ςτόχο να βελτιϊςει το όνομα και τθν
αξιοπιςτία τθσ (Sheridan, 2013).
Είναι γεγονόσ ότι αυτι τθ ςτιγμι κυκλοφοροφν παγκοςμίωσ δεκάδεσ αν όχι
εκατοντάδεσ διαφορετικζσ πλατφόρμεσ ΚΜ. Ππωσ είναι φυςικό, είναι πολφ δφςκολο
να τισ γνωρίςει κανείσ όλεσ, αλλά δεν είναι και απαραίτθτο. Ωςτόςο είναι απαραίτθτο,
θ ομάδα ΚΜ κάκε υπθρεςίασ που ζχει αναλάβει να κάνει τθν ζρευνα αγοράσ, να
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γνωρίηει τα χαρακτθριςτικά, τισ λειτουργίεσ, τα εργαλεία και τα πρωτόκολλα των πιο
δθμοφιλϊν ΚΜ.
Θ τελικι επιλογι ΚΜ κα γίνει με βάςθ τουσ ςτόχουσ που ζχει κζςει θ εκάςτοτε
υπθρεςία και το πόςο δθμοφιλισ είναι κάκε πλατφόρμα ςτο ςτοχευμζνο κοινό
(Kaplan & Heinlein, 2010, Howard, 2013). Αν για παράδειγμα, το ςυγκεκριμζνο κοινό
χρθςιμοποιεί ιδθ μαηικά μια ςυγκεκριμζνθ πλατφόρμα, τότε κα μποροφςε θ
υπθρεςία να ανοίξει λογαριαςμό ςε αυτό το ΚΜ και να ξεκινιςει τθν ενεργό
ςυμμετοχι τθσ.
Ακόμα και θ δθμογραφικι ανάλυςθ του ςτοχευμζνου κοινοφ, όπωσ και θ ποιότθτα
τθσ επικοινωνίασ είναι ςθμαντικοί παράγοντεσ ςτθν επιλογι του μζςου (Fisher, 2013).
Από τθν άλλθ μεριά, ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ είναι απαραίτθτθ θ φπαρξθ
ςυγκεκριμζνων εργαλείων για επιτευχκεί το επικυμθτό επίπεδο επικοινωνίασ και
αυτά τα εργαλεία μπορεί να υπάρχουν μόνον ςε ζνα ςυγκεκριμζνο μζςο.
Χαρακτθριςτικό είναι το παράδειγμα του Αμερικάνικου Στρατοφ που ικελε να
μεγαλϊςει τθν επιρροι του ςτθν ιςπανόφωνθ κοινότθτα τθσ Αμερικισ και ζτςι
υιοκζτθςε τθν Univision αντί του Facebook γιατί θ πρϊτθ είναι θ μεγαλφτερθ
πλατφόρμα κοινωνικισ δικτφωςθσ των Λατίνων που ηουν ςτισ ΘΡΑ(Fisher, 2013).
Ωςτόςο, ςφμφωνα με ζρευνα που διεξιγαγε το Λνςτιτοφτο Fels (2012) ςε 79 Διμουσ
των ΘΡΑ που διακρίνονται για τισ υψθλζσ επιδόςεισ τουσ ςτισ νζεσ τεχνολογίεσ και το
web 2.0, βγαίνει το ςυμπζραςμα πωσ δεν υπάρχει ο «ςωςτόσ τρόποσ» ςτο πωσ
χρθςιμοποιοφνται τα ΚΜ και πωσ οι Διμοι δε κα πρζπει να φοβοφνται τον
πειραματιςμό. Θ ζρευνα καταλιγει απλϊσ ςε κάποιουσ εμπειρικοφσ κανόνεσ:
1) Μάκε τα εργαλεία που ζχεισ ςτθ διάκεςι ςου
2) Δθμοςίευε νζο υλικό ςε τακτά χρονικά διαςτιματα
3) Μάκε να ακοφσ και να αποκρίνεςαι (όπου είναι απαραίτθτο)
4) Ηιτα ςυμβουλζσ από το κοινό
5) Δϊςε υπεραξία ςτθν υπθρεςία μζςω τθσ παρουςίασ ςτα ΚΜ (με άλλα λόγια,
προςτάτευςε τθν ιδιωτικότθτα και τθ φιμθ τθσ υπθρεςίασ, ζλεγχε τθν εγκυρότθτα
των πλθροφοριϊν που δθμοςιεφεισ, διόρκωνε τα προβλιματα που παρουςιάηονται
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άμεςα και αποτελεςματικά)
6) Διατιρθςε τθν κοινωνικι φφςθ του μζςου (δίνε υπερςυνδζςμουσ προσ άλλεσ
αναρτιςεισ, άρκρα, ιςτοςελίδεσ)
7) Διαβεβαιϊςου ότι διαφορετικζσ δραςτθριότθτεσ ςε διαφορετικά ΚΜ βρίςκονται ςε
ςυμφωνία μεταξφ τουσ
6. Ραρακολοφκθςθ
Ζρευνα του Λνςτιτοφτου Fels (2012) κατζλθξε ςε πζντε προτεινόμενεσ πρακτικζσ για
τθν ορκι παρακολοφκθςθ των λογαριαςμϊν ΚΜ από τουσ Διμουσ:
i.

Διοριςμόσ ςυγκεκριμζνου υπεφκυνου με αποκλειςτικό κακικον να
διαχειρίηεται τον λογαριαςμό του οργανιςμοφ και να ανταποκρίνεται ςτισ
αναρτιςεισ που δθμοςιεφονται εκεί.

ii.

Ραρακολοφκθςθ και άλλων λογαριαςμϊν όπωσ αυτϊν άλλων υπθρεςιϊν,
τοπικϊν μζςων ενθμζρωςθσ και ψθφοφόρων για μια γενικότερθ εικόνα των
τεκταινόμενων. Επίςθσ παρακολοφκθςθ και ΚΜ ςτα οποία ο οργανιςμόσ δεν
ζχει επίςθμο λογαριαςμό, για τον ίδιο λόγο.

iii.

Κακοριςμόσ κάποιων λζξεων-κλειδιά (key words, hashtags) που κα
χρθςιμοποιοφνται για τθν εφρεςθ των επικυμθτϊν πλθροφοριϊν. Αυτζσ οι
λζξεισ καλό είναι να ανακεωροφνται ακόμα ανά εβδομάδα, αναλόγωσ των
περιςτάςεων και των αναγκϊν.

iv.

Χρθςιμοποίθςθ κάκε διακζςιμθσ τεχνολογίασ για μια αποτελεςματικι
παρακολοφκθςθ (Hootsuite, Radian6, Seesmic Desktop, RSS Feed κ.ά.)

v.

Συνεχισ πειραματιςμόσ για εμπλουτιςμό των γνϊςεων και βελτίωςθ τθσ
αποτελεςματικότθτασ τθσ παρακολοφκθςθσ.

7. Μζτρθςθ
Ππωσ όλεσ οι επικοινωνιακζσ ςτρατθγικζσ, ζτςι και αυτζσ που αφοροφν τα ΚΜ πρζπει
να ςυνδζονται με τουσ ςκοποφσ και τουσ ςτόχουσ του οργανιςμοφ που τισ κζτει. Θ
μζτρθςθ των παραμζτρων που αφοροφν τα ΚΜ δεν είναι μια απλι διαδικαςία κακϊσ
ςχετίηεται με ζνα ευρφ φάςμα ποςοτικϊν και ποιοτικϊν δεδομζνων. Για να υπάρξει θ
δυνατότθτα εξαγωγισ ςυμπεράςματοσ ςχετικά με το αν οι ςτόχοι ζχουν επιτευχκεί ι
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όχι, κα πρζπει κα ζχει γίνει αντιλθπτό τι ακριβϊσ κα μετρθκεί, πότε και με ποιον
τρόπο και να αναφζρεται ρθτά ςτθ ςτρατθγικι.
Αυτιν τθ ςτιγμι δεν υφίςταται μια γενικά αποδεκτι μζκοδοσ μζτρθςθσ τθσ επιτυχίασ
ςτθν εφαρμογι των ΚΜ από τθν Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ, οφτε και κάποια διεκνι
πρότυπα μζτρθςθσ. Επίςθσ, οι μετριςεισ διαφοροποιοφνται ανάλογα με τουσ ςτόχουσ
και τουσ ςκοποφσ (Brodalski κ.ά., 2011) για αυτό είναι ςθμαντικό κάκε υπθρεςία να
ταυτοποιιςει τουσ δικοφσ τθσ παράγοντεσ-κλειδιά που κα πρζπει να μετρθκοφν και
να τουσ ςυμπεριλάβει ςτθ ςτρατθγικι τθσ (Howard, 2013).
Στα πρϊιμα ςτάδια τθσ Διακυβζρνθςθσ 2.0 οι υπθρεςίεσ μποροφςαν να μετριςουν
τθν απόδοςθ των διαδικαςιϊν (Lee & Kwak, 2012) ςφμφωνα με τα νοφμερα των:


Εγγεγραμμζνων μελϊν, δθμοςιεφςεων/κεματικϊν νθμάτων,
ςχολίων/ιδεϊν που υποβλικθκαν, ειςερχόμενων υπερςυνδζςμων,
ετικετϊν / ψιφων (like) / κοινοποιιςεων (share), ενεργϊν χρθςτϊν,
ςυμμετοχϊν ςε ψθφοφορίεσ και γκάλοπ, αναφορϊν ςτισ δραςτθριότθτεσ
τθσ υπθρεςίασ και τθσ ςυχνότθτασ αναρτιςεων.

Σε μεταγενζςτερα ςτάδια οι υπθρεςίεσ μετροφςαν τθν απόδοςθ των ΚΜ και μζςω:


Του χρόνου επίλυςθσ των προβλθμάτων, τθσ εξοικονόμθςθσ χρθμάτων, τθσ
απόδοςθσ των υπαλλιλων, των προςλιψεων προςωπικοφ, τθσ διατιρθςθσ
του αρικμοφ των ψθφοφόρων, τθσ επιλογισ των προςφερόμενων
υπθρεςιϊν και τθσ καινοτομίασ.

Τελικά, οι υπθρεςίεσ χρειάςτθκε να ςυμπεριλάβουν και ποςοτικζσ αλλά και ποιοτικζσ
μετριςεισ για να αξιολογιςουν τα μθ μετριςιμα αποτελζςματα των ΚΜ, όπωσ το
μζγεκοσ τθσ επιρροισ τουσ και ο βακμόσ ικανοποίθςθσ του κοινοφ. Αυτζσ οι μετριςεισ
κα πρζπει να αφοροφν (Howard, 2013):
-υναιςκιματα και νοοτροπία (π.χ. ςυναιςκθματικι απιχθςθ και επιρροι ςε
νοοτροπίεσ ανκρϊπων που απευκφνονται ςτθν υπθρεςία)
-Σάςεισ και ςυμπεριφορζσ (π.χ. επίπεδο των ςυηθτιςεων, αλλθλεπίδραςθ με
το αναρτθμζνο περιεχόμενο)
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-Οικοςφςτθμα (π.χ. επίδραςθ ςτθ ςυμμετοχι, ςυνεργαςία και εμπλοκι των
πολιτϊν είτε διαδικτυακι είτε παραδοςιακι )
Στο Διαδίκτυο υπάρχουν αρκετά δωρεάν εργαλεία μζτρθςθσ τθσ διαδραςτικότθτασ
και τθσ εμπλοκισ των πολιτϊν ςτα κοινά. Ενδεικτικά μποροφμε να αναφζρουμε τα:
Google Analytics, YouTube Insights, Facebook Insights, Twitter Counter, Twentyfeet,
Bitty, Social Bakers. Πλα τα προαναφερόμενα παρζχουν ςτοιχεία προσ ανάλυςθ,
επεξεργαςία και αξιολόγθςθ.
Συνοψίηοντασ, μποροφμε να ποφμε ότι δεν υπάρχει ο «τζλειοσ τρόποσ» για να
μετρθκεί οτιδιποτε και πωσ οτιδιποτε μπορεί να μετρθκεί δε ςθμαίνει ότι είναι
ςθμαντικό ι παίηει πρωτεφοντα ρόλο. Ραρόλα αυτά, θ αξιολόγθςθ προςφζρει
πολφτιμεσ πλθροφορίεσ και γνϊςεισ για τθ βελτίωςθ τθσ αποδοτικότθτασ, τθσ
υπευκυνότθτασ για καλφτερα αποτελζςματα και για τθν διατιρθςθ των
πειραματιςμϊν που αποδείχτθκαν επιτυχθμζνοι. Ακόμθ, θ ςυνεχισ αξιολόγθςθ
υποδεικνφει και τυχόν ανάγκθ ανακεϊρθςθσ τθσ υφιςτάμενθσ ςτρατθγικισ,
προκειμζνου τα αποτελζςματα να πλθςιάςουν περιςςότερο ςτουσ αρχικοφσ ςτόχουσ.
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7. Πολιτικζσ χριςθσ Κοινωνικϊν Μζςων
Τα ΚΜ ζχουν ιδθ αρχίςει να υιοκετοφνται από διάφορεσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ και
φορείσ, λόγω των ιδιαίτερων λειτουργικϊν χαρακτθριςτικϊν τουσ που ζχουν να
κάνουν με τθ διάχυςθ των πλθροφοριϊν, τθν ανάπτυξθ τθσ επικοινωνίασ και του
διαλόγου και τθ ςυνεκτικότθτα τθσ κοινότθτασ. Θ χρθςιμοποίθςθ των ΚΜ
μεταςχθματίηει τον τρόπο Διακυβζρνθςθσ, όχι μόνο τθσ παραδοςιακισ αλλά και τθσ
θλεκτρονικισ και προςφζρει ευκαιρίεσ για τθν οικοδόμθςθ πιο αποτελεςματικισ
ςχζςθσ μεταξφ Δθμοςίου και πολιτϊν (Chen κ.ά., 2016). Επίςθσ, μπορεί να βελτιϊςει
τισ υπθρεςίεσ που παρζχονται ςτο κοινό, τθ ςυμμετοχι των πολιτϊν ςτα κοινά και τθ
διαφάνεια ςτισ κυβερνθτικζσ διαδικαςίεσ.
Ραρόλα αυτά, θ χριςθ των ΚΜ από το Δθμόςιο ενδζχεται να παρουςιάςει και
προκλιςεισ/προβλιματα τα οποία κα πρζπει να αντιμετωπιςτοφν καταλλιλωσ. Τζτοια
μπορεί να είναι θ ανάρμοςτθ ςυμπεριφορά, το οργανωτικό χάοσ που ίςωσ
δθμιουργθκεί (Mergel & Bretschneider, 2013), και θ ζντονθ ι κακόβουλθ κριτικι που
μπορεί να αντιμετωπίςει θ εκάςτοτε δθμόςια υπθρεςία για το γεγονόσ ότι
παρακολουκεί και επιβλζπει το λογαριαςμό τθσ, κριτικι που δυνθτικά μπορεί να
βλάψει τθ φιμθ τθσ (Bekkers κ.ά., 2013). Ουςιαςτικά τα προβλιματα αυτά
προκφπτουν από το γεγονόσ ότι το Δθμόςιο δε μπορεί να εφαρμόςει τουσ
παραδοςιακοφσ τρόπουσ ελζγχου τθσ πλθροφορίασ και τθσ επικοινωνίασ ςτα νζα
θλεκτρονικά μζςα (Chen κ.ά., 2016).
Δεδομζνθσ όμωσ τθσ ςχεδόν πανκομολογοφμενθσ αναγκαιότθτασ χριςθσ των ΚΜ, οι
περιςςότεροι αρμόδιοι φορείσ προςπακοφν να υιοκετιςουν κάποιεσ πρακτικζσ
ςχετικά με τισ επιτρεπόμενεσ -και μθ- δραςτθριότθτεσ ςτα ΚΜ. Θ απλι όμωσ
εφαρμογι των πολιτικϊν που δθμιουργικθκαν για τθν Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ και όχι για τθ Διακυβζρνθςθ 2.0- δε λειτουργεί επιτυχϊσ αφοφ δε λαμβάνει υπόψθ
τθσ τα νζα χαρακτθριςτικά που φζρνουν τα ΚΜ (Bertot, Jaeger & Hansen, 2012). Αυτό
το γεγονόσ δείχνει τθν αξία και τθν αναγκαιότθτα τθσ δθμιουργίασ ςυγκεκριμζνων
πολιτικϊν που αφοροφν τθν χριςθ των ΚΜ ςτα πλαίςια τθσ Διακυβζρνθςθσ 2.0.
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7.1 Η αξία τθσ εφαρμογισ ςυγκεκριμζνων πολιτικϊν ςτα ΚΜ
Ωσ πολιτικζσ ορίηονται τα επίςθμα ζγγραφα που κζτουν τισ βαςικζσ αρχζσ
λειτουργίασ ηθτθμάτων όπωσ αυτά των ΚΜ ι τθσ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και
ςτοχεφουν

ςτθ

παραγωγι

κακοδθγοφμενων

αντιδράςεων

αναλόγωσ

των

περιςτάςεων (Chen κ.ά., 2016) και ςτθ κζςπιςθ κανόνων ςχετικά με τθν επαφι του
προςωπικοφ με το κοινό (Soliman, 2015). Στθν περίπτωςθ των πολιτικϊν για τα ΚΜ,
αυτζσ εκδίδονται από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ με ςκοπό να κακοδθγιςουν τα
εμπλεκόμενα μζρθ (υπαλλιλουσ και πολίτεσ) προσ τθν ορκι χριςθ τουσ. Κατά τον
Soliman (2015) ορίηονται ωσ θ κοινοποιοφμενθ πολιτικι ςυμπεριφοράσ για τουσ
υπαλλιλουσ που χρθςιμοποιοφν τα ΚΜ, είτε από τουσ προςωπικοφσ τουσ
λογαριαςμοφσ είτε από τον επίςθμο λογαριαςμό τθσ υπθρεςίασ ςτθν οποία
εργάηονται. Τζτοιου είδουσ πολιτικζσ αποτελοφνται από προτάςεισ, αρχζσ,
διαδικαςίεσ, ςτόχουσ, προτεραιότθτεσ και κατευκφνςεισ (Cardenas, 2013).
Θ κυριότερθ χρθςιμότθτα τουσ είναι να ςυντονίηουν τισ διαδικαςίεσ χριςθσ των ΚΜ
με τθν αποςτολι, τουσ ςτόχουσ και τισ αξίεσ του εκάςτοτε δθμόςιου οργανιςμοφ
(Cardenas, 2013). Επίςθσ, οι πολιτικζσ χριςθσ των ΚΜ παίηουν ςθμαντικό ρόλο ςτθν
αποςαφινιςθ των ςτόχων που κζτονται για αυτά, ςτθν ςυνειδθτοποίθςθ των
ευκυνϊν που ςυνεπάγεται θ διαχείριςι τουσ (Chen κ.ά., 2016), όπωσ και ςτθν αφξθςθ
των οφελϊν και τθ μείωςθ των προβλθμάτων που επιφζρει θ υιοκζτθςθ τουσ
(Hrdinova κ.ά., 2010). Επιπλζον, αςχολοφνται με κζματα διοικθτικισ διαχείριςθσ όπωσ
θ πρόςβαςθ των υπαλλιλων ςτα ΚΜ, θ διαχείριςθ του λογαριαςμοφ τθσ υπθρεςίασ, ο
κακοριςμόσ τθσ ικανοποιθτικισ χριςθσ, και φυςικά οι τρόποι ςυμπεριφοράσ
υπαλλιλων και πολιτϊν (Mergel, 2012, Hrdinova κ.ά., 2010). Ακόμθ, διακζτουν
οδθγίεσ και για νομικά ηθτιματα, όπωσ ηθτιματα τθσ πνευματικισ ιδιοκτθςίασ, τθσ
ελευκερίασ του λόγου και τθσ προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων (Soliman, 2015).
Ζτςι λοιπόν, γίνεται πλζον φανερό πωσ όλοι αυτοί οι λόγοι κακιςτοφν τισ πολιτικζσ
χριςθσ των ΚΜ ωσ το πιο πολφτιμο εργαλείο διαχείριςθσ τθσ Διακυβζρνθςθσ 2.0.
Οι πολιτικζσ χριςθσ ΚΜ μποροφν να αναπτυχκοφν είτε ιεραρχικά, δθλαδι με οδθγίεσ
από τθ διοίκθςθ προσ το προςωπικό, είτε αντίςτροφα, με ειςθγιςεισ από το
προςωπικό προσ τθ διοίκθςθ. Ζχει όμωσ βρεκεί ότι και οι δφο αυτοί τρόποι ανάπτυξθσ
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εμφανίηουν πολλοφσ περιοριςμοφσ αν εφαρμοςτοφν μόνοι τουσ. Σφμφωνα με τθ
Mergel (2012) θ εφαρμογι των ΚΜ είναι μια ιδιαίτερα περίπλοκθ διαδικαςία που
χρειάηεται τθ ςυνεργαςία και το ςυντονιςμό όλων των βακμίδων τθσ πυραμίδασ τθσ
ιεραρχίασ προκειμζνου να μειωκοφν τα δυνθτικά προβλιματα και ρίςκα, και να
αυξθκοφν οι πικανότθτεσ επιτυχίασ ςτθ χριςθ τουσ.

7.2 Ανάλυςθ των πολιτικϊν χριςθσ ΚΜ από κυβερνθτικοφσ
οργανιςμοφσ ςτθ διεκνι βιβλιογραφία
Οι πολιτικζσ χριςθσ που δθμιουργοφν οι κυβερνθτικοί οργανιςμοί ςτοχεφουν
ανάμεςα ςτα άλλα και ςτθν καλφτερθ Διακυβζρνθςθ (Bertot, 2012). Από τισ διάφορεσ
ακαδθμαϊκζσ ζρευνεσ που ζχουν γίνει και αναφζρονται περιλθπτικά ςτον πίνακα 8 ,
ξεχωρίηει αυτι των Hrdinova κ.ά. (2010) θ οποία αποτελεί ςθμείο αναφοράσ και για
αρκετζσ άλλεσ ζρευνεσ και άρκρα. Σε αυτι τθν ζρευνα ζλαβαν μζροσ 32 κυβερνθτικά
ςτελζχθ και αναλφκθκε το περιεχόμενο 26 πολιτικϊν ΚΜ που ιταν δθμόςια
διακζςιμεσ. Το ςυμπζραςμα ιταν πωσ οι πολιτικζσ χριςθσ ΚΜ ςυνικωσ βαςίηονται ςε
οκτϊ ςυγκεκριμζνα ςθμεία που ζχουν ιδθ αναφερκεί και είναι:
1) θ πρόςβαςθ των υπαλλιλων
2) θ διαχείριςθ του λογαριαςμοφ
3) θ αποδεκτι χριςθ
4) ο τρόποσ ςυμπεριφοράσ των υπαλλιλων
5) το περιεχόμενο
6) θ αςφάλεια
7) τα νομικά κζματα
8) ο τρόποσ ςυμπεριφοράσ των πολιτϊν
Το ςυγκεκριμζνο πλαίςιο των οκτϊ ςθμείων χρθςιμοποιικθκε από πολλοφσ
μελετθτζσ ςε παγκόςμιο επίπεδο για τθν ανάπτυξθ των βαςικϊν οδθγιϊν χριςθσ των
ΚΜ όπωσ φαίνεται άλλωςτε ςτον πίνακα 8. Ωςτόςο, παρόλθ τθ χρθςιμότθτα αυτϊν
των ςθμείων, τα όρια που διαχωρίηουν το ζνα από το άλλο είναι κολά. Επί
παραδείγματι, θ προςβαςιμότθτα των υπαλλιλων αλλθλοκαλφπτεται από τον τρόπο
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ςυμπεριφοράσ τουσ και ο τελευταίοσ με τθ διαχείριςθ του περιεχομζνου. Ζτςι, αυτά
τα οκτϊ ςθμεία χρειάηονται περαιτζρω επεξεργαςία (Chen κ.ά., 2016).
Σε μια άλλθ ζρευνα, οι Μergel & Greeves (2013) για να ταυτοποιιςουν τα
περιεχόμενα των πολιτικϊν χριςθσ ΚΜ διεξιγαγαν μια ςειρά ςυνεντεφξεων με
διευκυντζσ

ΚΜ

και

εργαηόμενουσ

ςε

τμιματα

Ρλθροφορικισ

τόςο

από

ομοςπονδιακζσ υπθρεςίεσ των ΘΡΑ όςο και από τοπικζσ υπθρεςίεσ. Τα αποτελζςματα
ζδειξαν ότι αυτζσ οι πολιτικζσ ςυνιςτοφνται από παράγοντεσ όπωσ θ οργανωτικι
ευκφνθ και θ ιεραρχικι δομι, θ κατανομι εργαςιϊν και ευκυνϊν, θ ομοιομορφία, τα
αποδεκτά κανάλια επικοινωνίασ, θ ζγκριςθ και προςβαςιμότθτα του περιεχομζνου, το
γλωςςικό φφοσ, θ διατιρθςθ των αρχείων και πλθροφοριϊν που απευκφνονται ςτο
κοινό, οι κανόνεσ του διαδικτυακοφ ςχολιαςμοφ και γενικά ο κϊδικασ δεοντολογικισ
ςυμπεριφοράσ ςτο διαδίκτυο (netiquette) (Chen κ.ά., 2016, Howard, 2013, Soliman,
2015). Αλλά και αυτι θ κατθγοριοποίθςθ ζχει τα μειονεκτιματά τθσ, κακϊσ π.χ. θ
ζγκριςθ του περιεχομζνου και το γλωςςικό φφοσ ςχετίηονται άμεςα με τθ διαχείριςθ
του περιεχομζνου (Chen κ.ά., 2016).
Ο Zimmer (2012) από τθν άλλθ μεριά, ερεφνθςε τισ πολιτικζσ χριςθσ ΚΜ ςτισ ΘΡΑ ςε
κακαρά πολιτειακό επίπεδο, αναλφοντασ τα δεδομζνα από 81 πόλεισ τθσ πολιτείασ
τθσ Καλιφόρνια. Από το ςφνολο του δείγματοσ το 52% των πόλεων δεν είχαν καν
επίςθμεσ πολιτικζσ. Από αυτζσ που είχαν κεςμοκετιςει, βρικε ότι οι πολιτικζσ ΚΜ
τουσ ςτόχευαν ςτθ διαςαφινιςθ κατά προτεραιότθτα: των ςτόχων (ςε ποςοςτό 90%),
τθσ ςυμπεριφοράσ των υπαλλιλων (79%), του κακοριςμοφ ςυγκεκριμζνων ΚΜ
πλατφορμϊν (79%), και τθσ διαχείριςθσ του περιεχομζνου (76%). Αντικζτωσ, θ τιρθςθ
αρχείων (59%), θ επίβλεψθ των λογαριαςμϊν ΚΜ (55%) και θ ςυμπεριφορά των
πολιτϊν (55%) δεν ιταν ςτισ προτεραιότθτεσ των πολιτικϊν αυτϊν.
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Πίνακασ 8. Αρκρογραφία για τα βαςικά ςτοιχεία των ςτρατθγικϊν και πολιτικϊν χριςθσ των ΚΜ.
Μελζτεσ

Δεδομζνα και μεκοδολογία

Hrdinová, J., et al. (2010)
“Designing social media
for government: 8
essential elements”

Συνζντευξθ 32 κυβερνθτικϊν
ςτελεχϊν και ανάλυςθ
περιεχομζνου 26 πολιτικϊν
από κυβερνθτικζσ υπθρεςίεσ
των H.Ρ.Α, Αυςτραλία, Νζα
Ηθλανδία, Αγγλία

Banday, T., Mattoo, M.
(2013)
“Social Media in
e-Governance: A Study
with Special Reference to
India”

Μελζτθ Ρερίπτωςθσ (Λνδία)

Ευριματα-Βαςικά ςτοιχεία
ςτρατθγικϊν-πολιτικϊν χριςθσ
των ΚΜ
1. Ρρόςβαςθ των υπαλλιλων
2. Διαχείριςθ λογαριαςμοφ
3. Διαχείριςθ περιεχομζνου
4. Αποδεκτι χριςθ
5. Τρόποσ ςυμπεριφοράσ των
υπαλλιλων
6. Τρόποσ ςυμπεριφοράσ των
πολιτϊν
7. Μζριμνα για τθν αςφάλεια
8. Νομικά ηθτιματα
1. Ξεκάκαροι ςτόχοι
2. Επιλογι πλατφόρμασ
3. Σφςτθμα διαχείριςθσ
(π.χ. πόρων, ανταπόκριςθ
κοινοφ, αςφάλεια)
4. Τρόποι επικοινωνίασ
5. Ριλοτικι εφαρμογι
6. Βελτίωςθ εμπλοκισ των
πολιτϊν
7. Κεςμοποίθςθ

Mergel & Greeves (2013) Συνεντεφξεισ με
“Social Media in the Public διευκυντζσ ΚΜ και
Sector Field Guide”
επαγγελματίεσ πλθροφορικισ
τεχνολογίασ από
ομοςπονδιακζσ και τοπικζσ
κυβερνθτικζσ υπθρεςίεσ ςτισ
Θ.Ρ.Α.

1. Οργανωτικι ευκφνθ
2. Ενιαίο λογότυπο
3. Αποδεκτά κανάλια
4. Ζγκριςθ του περιεχομζνου
5. Ρροςβαςιμότθτα του
περιεχομζνου
6. Φφοσ τθσ γλϊςςασ επικοινωνίασ
7. Αρχειοκζτθςθ
8. Σχόλια ςτο διαδίκτυο
9. Κϊδικασ δεοντολογικισ
ςυμπεριφοράσ

Soliman, G. S.(2015)
“Developing Social Media
Policy for Public Agencies
in Egypt”

8 Βαςικά ςτοιχεία των Hrdinova
κ.ά.
Στόχοι
Εκτίμθςθ κινδφνων
Στόχευςθ κοινοφ
Ομάδα Στρατθγικισ &
επικοινωνίασ
Ραρακολοφκθςθ και Αξιολόγθςθ

Ανάλυςθ πολιτικϊν χριςθσ
των ΚΜ ςε Αίγυπτο, Νότια
Αφρικι, Καναδά, Λνδία,
Qeensland Αυςτραλίασ ,
Θνωμζνα Αραβικά Εμιράτα
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Zimmer,C. (2012) “Social
media use in local public
agencies: a study of
California's cities”

Στοιχεία ερευνϊν από χριςθ
των ΚΜ ςε 81 Διμουσ τθσ
Καλιφόρνια

1. Σκοποί
2. Κακοριςμόσ ςυγκεκριμζνων
πλατφορμϊν ΚΜ και
παρακολοφκθςθ τουσ
3. Τρόποσ ςυμπεριφοράσ των
υπαλλιλων
4. Διαχείριςθ περιεχομζνου
5. Εξουςιοδοτθμζνθ χριςθ
6. Αρχειοκζτθςθ
7. Τρόποσ ςυμπεριφοράσ των
πολιτϊν

NASCIO (2013)
“Examining State
Social Media Policies:
Closing the Gaps”

Ανάλυςθ πολιτικϊν 31
πολιτειϊν των ΘΡΑ

Αξιολόγθςθ απαιτιςεων
Αποδεκτι χριςθ
Οργανωτικά κζματα
Εφροσ πεδίου εφαρμογισ τθσ
πολιτικισ
Αρχζσ αλλθλεπίδραςθσ
Διαχείριςθ αρχείων
Σχζςθ με τισ τρζχουςεσ πολιτικζσ

Cardenas, K. A. (2013)
”Social media use in local
government agencies: an
Implementation Guide for
Public Officials”

Μελζτθ Ρερίπτωςθσ.
Ανάλυςθ περιεχομζνου των
πολιτικϊν ΚΜ τθσ κομθτείασ
Yolo – Kαλιφόρνια.

Σκοπόσ
8 βαςικά ςτοιχεία των Hrdinova
κ.ά.
Στρατθγικι
Αξιολόγθςθ

Chen, Q., et al. (2016)
“Social media policies as
responses for social
media affordances: The
case of China”

Ανάλυςθ περιεχομζνου 76
πολιτικϊν από κυβερνθτικζσ
υπθρεςίεσ ςτθν Κίνα

1. Διαχείριςθ λογαριαςμοφ
(εγγραφι, παρουςίαςθ,
τερματιςμόσ)
2. Διαχείριςθ περιεχομζνου
(πθγζσ, ζκταςθ, ανάλυςθ,
ςτυλ, προςβαςιμότθτα,
αρχειοκζτθςθ)
3. Οργάνωςθ των πόρων
(ανκρϊπινο δυναμικό και
οικονομικοί πόροι)
4. Διαδικτυακι αλλθλεπίδραςθ
(κανόνεσ για τθν απόκριςθ των
υπαλλιλων και για τα ςχόλια
πολιτϊν)
5. Μζριμνα για τθν τεχνολογικι
αςφάλεια
6. Αξιολόγθςθ των επιδόςεων
(κριτιρια αξιολόγθςθσ,
αξιολόγθςθ περιεχομζνου,
ςυνζπειεσ)
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Klang, M.& Nolin, J.(2011)
“Desciplining social media:
An alalysis of social media
policies in Swedish
municipalities”

Aνάλυςθ περιεχομζνου
πολιτικϊν/ςτρατθγικϊν από
26 Διμουσ ςτθ Σουθδία

4 τφποι οδθγιϊν-πολιτικϊν:

Karkin, N. et al (2015)
“Social media policy in
Turkish Municipalities:
Between awareness and
implementation”

Aνάλυςθ περιεχομζνου
πολιτικϊν/ςτρατθγικϊν από
95 Διμουσ ςτθν περιοχι
Μαρμαρά Τουρκίασ

Ανεπαρκισ ανάπτυξθ
ςτρατθγικϊν /πολιτικϊν

1 Ομοιογενείσ, γενικζσ οδθγίεσ
2.Ετερογενείσ, ειδικζσ οδθγίεσ
3.Κεϊρθςθ των ΚΜ ωσ πρόβλθμα
4.Κεϊρθςθ των ΚΜ ωσ
ευκαιρία/πόρο

Στοιχεία ςτρατθγικισ ςε 33
Διμουσ :
1. Στρατθγικό πλάνο
2. Αποδεκτι χριςθ
3. Εκπαίδευςθ
4. Αξιολόγθςθ

Ακόμθ, ςε ζρευνα των πολιτικϊν/ςτρατθγικϊν τοπικϊν αρχϊν ςτισ πολιτείεσ Βιρτηίνια,
Αριηόνα, Μινεςότα, Nιου Τηζρςεϊ και Λντιάνα των ΘΡΑ τα αποτελζςματα ποίκιλαν
αλλά γενικά ςυμπεριλάμβαναν τον ςκοπό, κζματα αςφάλειασ, εργαςίεσ ςχετικζσ με
τθν υπθρεςία, νομικά κζματα και το ηιτθμα τθσ αποδεκτισ χριςθσ (Cardenas, 2013).
Τζλοσ, το 2013 θ αμερικανικι NASCIO (Εκνικι Ζνωςθ Ρολιτειακϊν Αξιωματοφχων
Ρλθροφορικισ)

εξζταςε 31 πολιτειακζσ πολιτικζσ ΚΜ και κατζταξε τουσ πιο

δθμοφιλείσ παράγοντεσ που τισ αποτελοφςαν κατά προτεραιότθτα, ωσ εξισ:
εμπιςτευτικότθτα (84%), θκικι ςυμπεριφοράσ (74%), αςφάλεια και ιδιωτικότθτα
(65%), προςωπικι χριςθ (55%), δθμόςιοσ ςχολιαςμόσ (45%) και διαφάνεια (39%). Θ
αναφορά τθσ NASCIO κατζλθγε ςτο ςυμπζραςμα πωσ οι πολιτικζσ ΚΜ κα πρζπει να
περιλαμβάνουν και παράγοντεσ όπωσ θ εκτίμθςθ τθσ ηιτθςθσ, θ αποδεκτι χριςθ, τα
κζματα οργάνωςθσ, το εφροσ εφαρμογισ τθσ πολιτικισ, οι αρχζσ αλλθλεπίδραςθσ, θ
ςχζςθ με τισ ιδθ υπάρχουςεσ πολιτικζσ και θ εκπαίδευςθ των υπαλλιλων.
Για τθν αντιμετϊπιςθ των μειονεκτθμάτων και των αςαφειϊν που αναφζρκθκαν ςτισ
προθγοφμενεσ μελζτεσ οι Chen κ.ά. (2016) πρότειναν τθν παρακάτω ανάλυςθ των
παραγόντων που ςυνιςτοφν τισ πολιτικζσ χριςθσ ΚΜ και χωρίηονται ςε πρωτεφοντεσ
οι οποίοι αναλφονται περαιτζρω ςε δευτερεφοντεσ:
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Πρωτεφοντεσ παράγοντεσ

Δευτερεφοντεσ παράγοντεσ

Διαχείριςθ λογαριαςμϊν ΚΜ

-Εγγραφι λογαριαςμοφ
-Ραρουςίαςθ λογαριαςμοφ (προφίλ)
-Τερματιςμόσ λογαριαςμοφ
(Hrdinοva κ.ά., 2010, Mergel & Greeves,
2013)

Διαχείριςθ περιεχομζνου

-Ρθγζσ περιεχομζνου
-Κεματικό εφροσ περιεχομζνου
-Αξιολόγθςθ περιεχομζνου
-Φφοσ περιεχομζνου
-Ρροςβαςιμότθτα περιεχομζνου
-Αρχειοκζτθςθ περιεχομζνου
(Bertot κ.ά., 2012, Mergel & Greeves, 2013)

Διαδικτυακι αλλθλεπίδραςθ

-Απόκριςθ υπαλλιλων
-Κανόνεσ ςχολιαςμοφ πολιτϊν
(Hrdinova κ.ά., 2010, Mergel & Greeves,
2013)

Ηθτιματα αςφάλειασ

-Τεχνολογικι αςφάλεια
(Chen κ.ά., 2016)

Σε κάκε περίπτωςθ θ αξιολόγθςθ τθσ εφαρμογισ των πολιτικϊν που κα εφαρμοςτοφν
χρειάηεται εμπειρογνϊμονεσ, εκτίμθςθ του περιεχομζνου και των ςχετικϊν
ςυνεπειϊν (Mergel, 2012).

7.3 Κριτικι και ςυμπεράςματα από τθν ανάλυςθ τθσ βιβλιογραφίασ
Το προθγοφμενο υποκεφάλαιο εξζταςε τθν υπάρχουςα βιβλιογραφία που αφοροφςε
τισ πολιτικζσ χριςθσ ΚΜ. Θ ανάλυςθ ζδειξε πωσ αυτζσ οι πολιτικζσ είναι ςχεδόν
πανομοιότυπεσ κακϊσ όλεσ ςχεδόν ςυμπεριλαμβάνουν τουσ ίδιουσ βαςικοφσ
παράγοντεσ, δθλαδι τουσ ςκοποφσ και ςτόχουσ, τα νομικά κζματα, τα ηθτιματα
αςφάλειασ και τα κζματα οργάνωςθσ. Για τθν ακρίβεια, ςυμπεραίνεται ότι οι
πολιτικζσ

υιοκετοφνται

χωρίσ

ιδιαίτερεσ

αλλαγζσ

από

τθν

μια

υπθρεςία/οργανιςμό/φορζα ςτθν άλλθ, απλϊσ αλλάηοντασ τισ ονομαςίεσ ι
προςκζτοντασ μικρά κομμάτια ςε παραγράφουσ που αφοροφν τθν προςωπικι χριςθ,
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το ςχολιαςμό, το περιεχόμενο κ.λπ. Αυτό πικανόν να οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι δεν
υπάρχει κάποιοσ επίςθμοσ οδθγόσ ςφνταξθσ πολιτικϊν τον οποίο κα μποροφςε να
ακολουκιςει θ εκάςτοτε υπθρεςία για να κακιερϊςει μια αποκλειςτικά δικι τθσ
πολιτικι χριςθσ ΚΜ και ζτςι όλεσ οδθγοφνται ςτο δρόμο τθσ υιοκζτθςθσ κάποιασ
προχπάρχουςασ με κάποιεσ μικρζσ αλλαγζσ και τροποποιιςεισ (Cardenas, 2013).
Συμπεράςματα
Οι πολιτικζσ χριςεισ ζχουν ςυγκεκριμζνθ λειτουργικότθτα και χρθςιμοποιοφνται ςε
ευρεία κλίμακα ςε διάφορεσ εκδόςεισ οι οποίεσ παρουςιάηουν αρκετζσ ομοιότθτεσ ςε
βαςικά ςθμεία. Στο διαδίκτυο υπάρχουν αναρτθμζνεσ πολιτικζσ χριςθσ ΚΜ που ζχουν
ςυνταχκεί ακριβϊσ για να ορίςουν το πλαίςιο λειτουργίασ και τουσ κϊδικεσ
ςυμπεριφοράσ του εκάςτοτε οργανιςμοφ που χρθςιμοποιεί επίςθμα τα ΚΜ.
Σφμφωνα με το Λνςτιτοφτο Fels (2012), θ ζκφραςθ ξεκάκαρων προςδοκιϊν για τθν
επίςθμθ χριςθ των ΚΜ είναι πολφ πιο αποτελεςματικι από τθν απλι παράκεςθ
κανονιςτικϊν απαγορεφςεων.
Θ ανάγκθ ςφνταξθσ πολιτικϊν χριςθσ των ΚΜ ςτουσ Διμουσ, προκφπτει πολλζσ φορζσ
για να διαςφαλιςτεί θ νομικι προςταςία του Υπεφκυνου ΚΜ και τθσ ομάδασ του,
όπωσ και του Δθμάρχου και φυςικά για τθν πρόλθψθ και ςυμμόρφωςθ μθ αποδεκτϊν
ςυμπεριφορϊν. Οι πολιτικζσ αυτζσ μποροφν είτε να ςυνταχκοφν από τθν αρχι με
βάςθ τουσ ςτόχουσ τθσ Δθμοτικισ Αρχισ και τα χαρακτθριςτικά τθσ τοπικισ
κοινότθτασ είτε να γίνει αντιγραφι πολιτικϊν από κάποιον άλλο Διμο ι επίςθμθ
πθγι. Φυςικά, θ αντιγραφι ενδζχεται να ςυμπεριλαμβάνει και αλλαγζσ ςε ςθμεία
προκειμζνου θ πολιτικι να ταιριάξει καλφτερα ςτθ λειτουργία του Διμου που κα τθ
κεςμοποιιςει. Ωςτόςο, ςυχνά οι προτεινόμενεσ πολιτικζσ αλλθλεπικαλφπτονται ωσ
προσ το περιεχόμενό τουσ και θ μόνθ τουσ διαφορά ζγκειται ςε λεπτομζρειεσ, ςτθν
ζμφαςθ ςε διαφορετικά ςθμεία (αςφάλεια, νομικά κζματα) και ςτο φφοσ. Οι
επιλογζσ

για τον ςχεδιαςμό των πολιτικϊν εξαρτϊνται κάκε φορά από τθν

οργανωτικι κουλτοφρα και τθν τεχνολογικι υποδομι κάκε υπθρεςίασ.
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Σφμφωνα με ζρευνα τθσ Nielsen (2012) που ςε μεγάλο βακμό επιβεβαιϊνει τα
αποτελζςματα των μελετϊν, προβλθματιςμοί που ςχετίηονται άμεςα με τισ πολιτικζσ
χριςθσ και διαχείριςθσ των ΚΜ είναι οι εξισ:


Θ κατανόθςθ των διαδικαςιϊν που περιγράφονται και του τρόπου
παρακολοφκθςθσ των ΚΜ από τουσ υπαλλιλουσ.



Θ ανάγκθ τθσ κατανόθςθσ των πολιτικϊν χριςθσ, άρα και του κϊδικα
ςυμπεριφοράσ από πλευράσ των πολιτϊν.



Θ διαςφάλιςθ τθσ εφαρμογισ τουσ άρα και των προβλεπόμενων διαδικαςιϊν.



Οι διαδικαςίεσ που κα αφοροφν ςτθν αντιμετϊπιςθ αρνθτικϊν ςχολίων.



Οι διαδικαςίεσ που κα αφοροφν ςτθν ορκι τιρθςθ των αρχείων.



Θ χειραγϊγθςθ τθσ κεματικισ ατηζντασ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου ι
διαφόρων ηθτθμάτων.

Πλεσ οι πολιτικζσ χριςθσ ςτθ διεκνι βιβλιογραφία ζχουν ςχεδιαςτεί ζτςι ϊςτε να
μποροφν να προβλζψουν και να αντιμετωπίςουν τα παραπάνω προβλιματα με τθ
κζςπιςθ κανόνων, οδθγιϊν και βζλτιςτων πρακτικϊν (πρωτόκολλα ςυμπεριφοράσ,
είδοσ χριςθσ (προςωπικι/επαγγελματικι), διαχείριςθ περιεχομζνων, αςφάλεια
λογαριαςμϊν κ.ά.
Εν κατακλείδι, όλα τα ςτοιχεία που ζχουν αναφερκεί οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα πωσ θ
δθμιουργία πολιτικϊν χριςθσ ΚΜ από ζναν δθμόςιο οργανιςμό είναι μια ιδιαίτερα
πολφπλοκθ υπόκεςθ κακϊσ δεν είναι μόνο το ςυνεχϊσ μεταβαλλόμενο περιβάλλον
αυτϊν των μζςων που αυξάνει τον βακμό δυςκολίασ, αλλά και οι διάφοροι τρόποι
που οι υπάλλθλοι κα τα χρθςιμοποιιςουν για να κάνουν τθ δουλειά που τουσ ζχει
ανατεκεί. Και όπωσ ςυμβαίνει με κάκε είδουσ πολιτικζσ, και αυτζσ των ΚΜ κα πρζπει
να ελζγχονται ςυνεχϊσ προκειμζνου να ςυνεχίηουν να ανταποκρίνονται ςτισ
μεταβαλλόμενεσ προτεραιότθτεσ και ςτρατθγικζσ τθσ υπθρεςίασ ι του οργανιςμοφ.
Ενϊ λοιπόν υπάρχουν αρκετά παραδείγματα υπθρεςιϊν που ζχουν υιοκετιςει τα ΚΜ
και χρθςιμοποιοφν κάποιουσ κανόνεσ διαχείριςισ τουσ, δεν υπάρχουν δείγματα
κάποιασ ιδιαίτερθσ επεξεργαςίασ και μεταςχθματιςμοφ αυτϊν των κανόνων ανάλογα
με τισ ανάγκεσ τθσ εκάςτοτε υπθρεςίασ (Hrdinova κ.ά., 2010). Αυτό φυςικά οφείλεται
κυρίωσ ςτο γεγονόσ ότι τζτοιου είδουσ αλλαγζσ ςυνιςτοφν μια αρκετά περίπλοκθ
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διαδικαςία κακϊσ επιφζρουν και ανάλογεσ διαφοροποιιςεισ ςτον τρόπο λειτουργίασ
και διακυβζρνθςθσ του ίδιου του οργανιςμοφ (Soliman, 2015).
(Στο προςάρτθμα παρακζτεται ενδεικτικά ζνα ςχζδιο (draft) Oδθγοφ, βαςιςμζνο ςτθ
βιβλιογραφία (Ρίνακασ 8), που περιλαμβάνει

βαςικά ςτοιχεία πολιτικϊν για τθ

χριςθ των ΚΜ από τθν Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ και μπορεί να προςαρμοςτεί ςτισ
ανάγκεσ τθσ κάκε υπθρεςίασ).
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8. υμπεράςματα
8.1 φνοψθ
Οι τεχνολογικζσ αλλαγζσ του 21ου

αιϊνα (web 2.0, ευρυηωνικό Internet)

μεταμόρφωςαν τθν κακθμερινι ηωι του μζςου ανκρϊπου και οδιγθςαν τισ
επιχειριςεισ ςε δραςτικι αλλαγι του τρόπου προςζγγιςθσ και εξυπθρζτθςθσ του
κοινοφ τουσ μζςω τθσ ευρείασ χριςθσ των ΚΜ και τθσ μετάλλαξθσ των τρόπων
επικοινωνίασ προσ πιο αμφίδρομεσ και αλλθλεπιδραςτικζσ μορφζσ. Με τθ ςειρά τουσ,
οι οργανιςμοί τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ δεν μποροφςαν παρά να ακολουκιςουν
τθν ίδια πορεία για να διευκολφνουν τθν επίτευξι των ςτόχων τουσ ςτο νζο
περιβάλλον. Ραρόλα αυτά, αυτι θ πορεία πζρα από τα οφζλθ παρουςιάηει και
αρκετά ρίςκα και προβλιματα.
Καταρχιν, θ ρευςτι και δυναμικι φφςθ των ΚΜ δυςκολεφει τισ υπθρεςίεσ και τουσ
οργανιςμοφσ που ενδιαφζρονται να τα υιοκετιςουν και να τα εντάξουν ςτθ
λειτουργία τουσ, θ οποία λειτουργία είναι από μόνθ τθσ ιδιαίτερθ λόγω των
πλθροφοριϊν που ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ και επεξεργάηονται αυτοί οι οργανιςμοί,
αλλά και του κοινωνικοφ τουσ ρόλου. Αυτό ςυνεπάγεται τθν ανάγκθ διαρκοφσ
διαχείριςθσ ηθτθμάτων που ζχουν να κάνουν με κζματα προςωπικϊν δεδομζνων,
πνευματικισ ιδιοκτθςίασ, προάςπιςθσ ςυμφερόντων, τρόπων ςυμπεριφοράσ και
νομικισ προςταςίασ που κακιςτοφν τθ χριςθ των ΚΜ από τουσ δθμόςιουσ φορείσ
αρκετά περίπλοκθ διαδικαςία.
Από τθν άλλθ μεριά, θ ςφγχρονθ τάςθ ςτθ Διοίκθςθ/Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ (ΘΔ)
επιβάλλει τθν εμπλοκι των πολιτϊν ςτθ λιψθ των αποφάςεων, ςτόχοσ ο οποίοσ
διευκολφνεται ιδιαίτερα από τθν υιοκζτθςθ των ΚΜ και οδθγεί τθν ΘΔ ςε επίπεδα
Διακυβζρνθςθσ 2.0.
Ρϊσ όμωσ μπορεί ζνασ δθμόςιοσ οργανιςμόσ, π.χ. ζνασ Οργανιςμόσ Τοπικισ
Αυτοδιοίκθςθσ (ΟΤΑ), να χρθςιμοποιιςει τα ΚΜ μειϊνοντασ τα ρίςκα ςτο ελάχιςτο; Οι
ερευνθτικζσ μελζτεσ, αν και περιοριςμζνεσ ςτον αρικμό, δείχνουν ότι αυτό
επιτυγχάνεται μζςω τθσ ςφνταξθσ ενόσ ςτρατθγικοφ ςχεδίου εφαρμογισ το οποίο κα
λειτουργεί ωσ οδικόσ χάρτθσ ςτθν υιοκζτθςθ των ΚΜ λαμβάνοντασ υπόψθ όλεσ τισ
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παραμζτρουσ του εγχειριματοσ. Το ςχζδιο αυτό κα πρζπει να ςυμπεριλαμβάνει και
τισ πολιτικζσ χριςθσ που κα κακορίηουν τισ αποδεκτζσ μορφζσ τθσ επικοινωνίασ
κακϊσ και ςαφείσ τρόπουσ αξιολόγθςθσ τθσ επζνδυςθσ με μετριςιμα ποιοτικά και
ποςοτικά δεδομζνα. Μελζτεσ περιπτϊςεων ζδειξαν ότι θ χριςθ των ΚΜ χωρίσ ςαφι
ςτρατθγικι μπορεί να βλάψει τθ φιμθ ενόσ οργανιςμοφ. Ραρόλα αυτά, θ διεκνισ
ακαδθμαϊκι βιβλιογραφία αναδεικνφει τθν ζλλειψθ κεςμοποιθμζνων ςτρατθγικϊν
και πολιτικϊν ςτθν πλειοψθφία των περιπτϊςεων, ςε παγκόςμιο επίπεδο.
Κάκε δθμόςιοσ οργανιςμόσ κα πρζπει να κάνει αναλυτικι προεργαςία εξετάηοντασ
τουσ

τεχνολογικοφσ,

οργανωτικοφσ

και

περιβαλλοντικοφσ

παράγοντεσ

που

επθρεάηουν τθν εφαρμογι των ΚΜ ςτα πλαίςια τθσ λειτουργίασ του και να τουσ
αντιπαραβάλει με τισ δυνατότθτεσ και τουσ υπάρχοντεσ πόρουσ προτοφ περάςει ςτον
ςτρατθγικό ςχεδιαςμό τθσ υιοκζτθςθσ και τθσ ςταδιακισ ενςωμάτωςισ.
Επίςθσ, επειδι πολλζσ φορζσ θ χριςθ των ΚΜ ξεκινά άτυπα από κατϊτερα ςτελζχθ
του οργανιςμοφ και επιςθμοποιείται ςτθν πορεία μζςα από μια πορεία τυχαίου
πειραματιςμοφ με αρκετά προβλιματα, καλό είναι τα ανϊτερα ςτελζχθ να γνωρίηουν
κάποια μοντζλα μελζτθσ και ανάλυςθσ αυτοφ του φαινομζνου ζτςι ϊςτε να είναι ςε
κζςθ να το κακοδθγοφν. Σε κάκε περίπτωςθ, θ ςυνεργαςία όλων των βακμίδων τθσ
ιεραρχίασ αποτελεί τθ βζλτιςτθ πρακτικι.
Ακόμθ, οι δθμόςιοι οργανιςμοί μποροφν να επωφελθκοφν από τθν εμπειρία και τισ
πρακτικζσ και ςτρατθγικζσ του ιδιωτικοφ τομζα όπωσ αυτζσ ζχουν παρουςιαςτεί ςε
αντίςτοιχεσ μελζτεσ οφτωσ ϊςτε να αποκομίςουν τα μζγιςτα δυνατά οφζλθ.
Θ ζλλειψθ ενόσ επίςθμου οδθγοφ ςφνταξθσ πολιτικϊν χριςθσ οδθγεί πολλοφσ
οργανιςμοφσ ςτθν απλι αντιγραφι ι μερικι τροποποίθςθ των ιδθ υπαρχόντων
οδθγϊν που ςυχνά δεν είναι κατάλλθλοι για τθν περίπτωςι τουσ, με ό,τι αυτό
ςυνεπάγεται όςο αναφορά τθν επιτυχία τθσ εφαρμογισ. Αυτό οφείλεται ςτθ
δυςκολία ςφνταξθσ τουσ λόγω τθσ πολφπλοκθσ φφςθσ των ΚΜ. Εξάλλου οι
ςτρατθγικζσ και πολιτικζσ χριςθσ κα πρζπει να ανακεωροφνται τακτικά προκειμζνου
να προςαρμόηονται ςτισ ανάγκεσ ενόσ ςυνεχϊσ μεταβαλλόμενου περιβάλλοντοσ.
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Στισ περιπτϊςεισ όπου οι προαναφερκείςεσ δυςκολίεσ ξεπεραςτοφν, τα οφζλθ μιασ
επιτυχθμζνθσ χριςθσ των ΚΜ για ζναν δθμόςιο οργανιςμό είναι πολλαπλά. Από τθν
αναβάκμιςθ των υπθρεςιϊν, τθν αφξθςθ τθσ διαφάνειασ ςτθν διακυβζρνθςθ και τθν
εμπλοκι των πολιτϊν ςτθ λιψθ των αποφάςεων, μζχρι τθν αφξθςθ τθσ
αποδοτικότθτασ, τθν εφρεςθ χορθγιϊν και ιδιωτικϊν χρθματοδοτιςεων για διάφορα
ζργα και τθ δθμιουργία υπθρεςιϊν υψθλισ κοινωνικισ αξίασ (κοινότθτεσ μάκθςθσ,
αντιμετϊπιςθ

ζκτακτων

περιςτατικϊν,

περίκαλψθ),

τα

πλεονεκτιματα

που

προςφζρουν τα ΚΜ είναι αρκετά για να δικαιολογιςουν μια πρϊτθ προςπάκεια
υιοκζτθςισ τουσ από κάκε δθμόςιο φορζα.

8.2 υνειςφορά ςτθν ζρευνα
Θ παροφςα εργαςία φιλοδοξεί να δϊςει το ζναυςμα ςτα ανϊτερα ςτελζχθ τθσ
δθμόςιασ διοίκθςθσ για να πάρουν πρωτοβουλίεσ ςχετικά με τθ χριςθ των ΚΜ από
τισ υπθρεςίεσ τουσ αλλά και να αποτελζςει ζνα χριςιμο βοικθμα ςε αυτι τθν
προςπάκεια.
Ρροσ αυτιν τθν κατεφκυνςθ, παρουςιάηονται αναλυτικά

οι ςθμαντικότεροι

παράγοντεσ που πρζπει να λθφκοφν υπόψθ, όπωσ και μοντζλα ανάλυςθσ τθσ
υιοκζτθςθσ των ΚΜ από τουσ οργανιςμοφσ και τθσ ςυμμετοχισ των πολιτϊν ςε αυτά,
που προςφζρονται για κατανόθςθ των διαδικαςιϊν και κατά ςυνζπεια πιο
λειτουργικι εφαρμογι των ΚΜ.
Επιπλζον, τονίηεται θ ανάγκθ ςχεδιαςμζνθσ και ςτρατθγικισ χριςθσ των ΚΜ και
παρουςιάηονται τα κυριότερα ςθμεία ενόσ ςτρατθγικοφ πλάνου, όπωσ προζκυψαν
από τθ μελζτθ τθσ διεκνοφσ βιβλιογραφίασ κακϊσ και θ ανάγκθ διαρκοφσ
ανακεϊρθςισ τουσ. Επίςθσ, αναφζρονται και οι ποςοτικζσ και ποιοτικζσ μεταβλθτζσ
ςτισ οποίεσ κα πρζπει να δίνει ζμφαςθ κάκε μζκοδοσ αξιολόγθςθσ του όλου
εγχειριματοσ.
Ακόμθ, προτείνεται ζνασ Οδθγόσ πολιτικϊν χριςθσ των ΚΜ από τθν Τοπικι
Αυτοδιοίκθςθ, για να διευκολυνκοφν ςτθν προςπάκειά ςφνταξθσ παρόμοιων Οδθγϊν,
οι υπθρεςίεσ που ιδθ χρθςιμοποιοφν ι ςκοπεφουν να χρθςιμοποιιςουν τα ΚΜ.
73

Σε γενικζσ γραμμζσ, ςτθν εργαςία υπογραμμίηεται

θ

ανάγκθ αλλαγισ τθσ

οργανωτικισ κουλτοφρασ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ και τθσ ανάλογθσ εκπαίδευςθσ
των υπαλλιλων για τθ μζγιςτθ αξιοποίθςθ των δυνατοτιτων των ΚΜ.

8.3 Περιοριςμοί & προτάςεισ
Ενϊ θ παροφςα διπλωματικι εργαςία επιχειρεί να αναλφςει και να τεκμθριϊςει
τρόπουσ για αςφαλι και επιτυχθμζνθ υιοκζτθςθ των ΚΜ, θ διαπιςτευμζνθ άναρχθ
διείςδυςι και ενςωμάτωςι τουσ ςτουσ δθμόςιουσ οργανιςμοφσ και ο περιοριςμζνοσ
αρικμόσ μελετϊν κακιςτά δφςκολθ τθν εξαγωγι αςφαλϊν ςυμπεραςμάτων ςε
πρακτικό επίπεδο. Επίςθσ, θ προτεινόμενθ ςτρατθγικι και οι πολιτικζσ χριςθσ, όςο
λογικζσ κι αν φαίνονται οι ςυνεπαγωγζσ τουσ, επιβάλλεται κάποια ςτιγμι να
εφαρμοςτοφν, να μελετθκοφν και να αξιολογθκοφν ςτθν πράξθ.
Στο μζλλον, κα ιταν επικυμθτι μια επζκταςθ τθσ προβλθματικισ τθσ ακαδθμαϊκισ
ζρευνασ που κα εξετάηει τον τρόπο και τον βακμό αποδοχισ και υιοκζτθςθσ των ΚΜ
από τουσ δθμόςιουσ οργανιςμοφσ ςε ςυνδυαςμό με τουσ παράγοντεσ εκείνουσ που
ςυντελοφν ςτον επιτυχθμζνο και βιϊςιμο ςχεδιαςμό τθσ εφαρμογισ τουσ. Για
παράδειγμα, ποιεσ ςυγκεκριμζνεσ ςτρατθγικζσ είναι πιο αποτελεςματικζσ ςτθ
διαςφάλιςθ τθσ αδιάλειπτθσ εμπλοκισ των πολιτϊν ςτα κοινά με τθ χριςθ των ΚΜ;
Επίςθσ, κα ιταν χριςιμθ θ εφρεςθ κατάλλθλων μεκόδων αξιολόγθςθσ τθσ χριςθσ
των ΚΜ από τουσ εκάςτοτε δθμόςιουσ οργανιςμοφσ λαμβάνοντασ υπόψθ τισ
ιδιαιτερότθτεσ τουσ.
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Ο Διμοσ επικυμεί τθν επικοινωνία και βλζπει τα Κοινωνικά Μζςα (ΚΜ) ωσ
κατάλλθλουσ διαφλουσ διαλόγου με τουσ πολίτεσ, τουσ προμθκευτζσ, τισ επιχειριςεισ,
τουσ ςυναδζλφουσ και τουσ ςυνεργάτεσ του. Θ επικοινωνία ςτα επίςθμα κανάλια
μζςων μαηικισ ενθμζρωςθσ του Διμου, ζνα μζροσ των οποίων αποτελοφν τα
Κοινωνικά Μζςα , κα πρζπει να ακολουκεί τθν πολιτικι επικοινωνίασ που εγκρίκθκε
από το Δθμοτικό Συμβοφλιο, θ οποία λζει ότι θ επικοινωνία του Διμου κα πρζπει να
χαρακτθρίηεται από διαφάνεια, προςβαςιμότθτα, ςαφινεια, ακρίβεια και ταχφτθτα.
κοπόσ των κατευκυντιριων γραμμϊν
Οι κατευκυντιριεσ γραμμζσ που περιλαμβάνονται ςτο ςυγκεκριμζνο οδθγό παρζχουν
ςτουσ διευκυντζσ και τουσ υπαλλιλουσ του Διμου κακοδιγθςθ, ενκάρρυνςθ και
υποςτιριξθ ςτθ χριςθ των Κοινωνικϊν Μζςων με
τρόπο ςυνεπι με τθν
Επικοινωνιακι πολιτικι του Διμου και τουσ ιςχφοντεσ νόμουσ.
Γενικότερα:
 Τα επίςθμα κανάλια μζςων μαηικισ ενθμζρωςθσ του Διμου δεν αποτελοφν
βιμα για κομματικι πολιτικι.
 Οι κανόνεσ επικοινωνίασ που ιςχφουν για το Διαδίκτυο και το εςωτερικό
δίκτυο του Διμου ιςχφουν και για τα Κοινωνικά Μζςα.
Κανόνεσ για τθ χριςθ του Internet και του Intranet του Διμου

Οριςμόσ των Κοινωνικϊν Μζςων (ΚΜ)- Social media
Τα Κοινωνικά Μζςα είναι δυναμικά ψθφιακά κανάλια αμφίδρομθσ επικοινωνίασ
μεταξφ των ανκρϊπων, όπου πλθροφορίεσ μποροφν να παραχκοφν, να μοιραςτοφν
και να ςχολιαςτοφν από οποιονδιποτε.
Για παράδειγμα: Twitter, Facebook, Blogs, Λςτοςελίδεσ με λειτουργία ςχολίων,
Youtube, Wiki, Forums, Linkedin, Flickr, Κοινωνικά Μζςα για ενδοχπθρεςιακι
λειτουργία (Yammer).
Οι τεχνολογίεσ που χρθςιμοποιοφνται ςε κάκε KM διαφζρουν και για αυτό το λόγο δε
μποροφν όλεσ να είναι κατάλλθλεσ για υιοκζτθςθ και χριςθ από τον Διμο.
Λίςτα εγκεκριμζνων ΚΜ του Διμου
Τα ΚΜ του Διμου ζχουν επιλεγεί και εγκρικεί βάςει






των ςτόχων για τθν παρουςία του Διμου ςτο Διαδίκτυο
τον ποιοτικό ςχεδιαςμό του κοινωνικοφ μζςου
το κοινό ςτο οποίο απευκφνονται
τθν εγκυρότθτά τουσ και τθν αςφάλεια των δεδομζνων και
τθ δυνατότθτα προςαρμοςμζνου προφίλ

Θ Λίςτα κα προςαρμόηεται –τροποποιείται κάκε φορά όπωσ απαιτείται, ϊςτε να
παραμζνει επίκαιρθ και ςφμφωνθ με τισ ανάγκεσ τθσ κάκε υπθρεςίασ.
3

ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ
1. Διαχείριςθ λογαριαςμϊν (ζγκριςθ, δθμιουργία, διαχείριςθ, παφςθ)
Κα πρζπει να υπάρχει μια διαδικαςία ζγκριςθσ/αδειοδότθςθσ για τουσ υπαλλιλουσ
που επικυμοφν να δθμιουργιςουν ζναν λογαριαςμό ςτα ΚΜ προσ όφελοσ του
τμιματοσ ι τθσ υπθρεςίασ τουσ. Κάκε υπθρεςία οφείλει να δθμιουργιςει ζνα Ρλάνο
εργαςίασ και να το υποβάλλει προσ ζγκριςθ μαηί με το ςχετικό Ζντυπο αίτθςθσ
λογαριαςμοφ.
Ο Υπεφκυνοσ ΚΜ μαηί με τουσ υπεφκυνουσ των γραφείων Ρλθροφορικισ και του
γραφείου Τφπου και Δθμοςίων Σχζςεων


αξιολογοφν όλεσ τισ αιτιςεισ που υποβάλλονται



επιβεβαιϊνουν το προςωπικό που επιτρζπεται να χρθςιμοποιεί τισ
εγκεκριμζνεσ πλατφόρμεσ ΚΜ



φροντίηουν για τθν ολοκλιρωςθ τθσ κατάρτιςθσ τουσ



διατθροφν λίςτα με όλα τα ονόματα τομζα (domain names ) των εφαρμογϊν
ΚΜ που χρθςιμοποιοφνται, τα ονόματα όλων των διαχειριςτϊν
(administrators) των λογαριαςμϊν κακϊσ και τα ςτοιχεία ταυτοποίθςθσ των
χρθςτϊν με τουσ αντίςτοιχουσ κωδικοφσ πρόςβαςθσ ςτουσ ενεργοφσ
λογαριαςμοφσ



εποπτεφουν και φροντίηουν ςυςτθματικά να παραμζνει ο λογαριαςμόσ
ενεργόσ και ςτακερι θ διαδραςτικότθτα ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ λειτουργίασ
του



αναηθτοφν τον κατάλλθλο τρόπο τερματιςμοφ ι μετεξζλιξθσ τθσ λειτουργίασ
του ΚΜ, αν για οποιοδιποτε λόγο ολοκλθρϊκθκε ο κφκλοσ ηωισ του.

2. Αποδεκτι χριςθ
Θ χριςθ των Κοινωνικϊν Μζςων προορίηεται για τθν επίςθμθ επικοινωνία των
υπθρεςιϊν του Διμου ϊςτε να προωκθκοφν και να επιτευχκοφν οι ςτόχοι και οι
ςκοποί τθσ κάκε υπθρεςίασ αλλά και τθσ επικοινωνιακισ ςτρατθγικισ του Διμου
γενικότερα.
Εναπόκειται ςτθ Διοίκθςθ να αποφαςίςει πϊσ οι εργαηόμενοι μποροφν να
χρθςιμοποιοφν τα Κοινωνικά Μζςα κατά τισ εργάςιμεσ ϊρεσ. Θ προςωπικι χριςθ
είναι αποδεκτι ςε ενδοχπθρεςιακι εφαρμογι κοινωνικισ δικτφωςθσ κακϊσ και ςτισ
νζεσ τεχνολογίεσ (Web 2.0 και Web 3.0) ςφμφωνα με οδθγίεσ που κακορίηονται από
τον Υπεφκυνο των ΚΜ και τθν ομάδα του (βρείτε τισ οδθγίεσ ςτο κοινόχρθςτο δίκτυο
ςτον φάκελο: Οδθγίεσ Αποδεκτισ Χριςθσ ΚΜ).
4

Θ χριςθ των προςωπικϊν λογαριαςμϊν ςτα Κοινωνικά Μζςα κατά τισ εργάςιμεσ
ϊρεσ εξετάηεται από τθ Διοίκθςθ. Στον ακόλουκο ςφνδεςμο Χριςθ ΚΜ_Ζρευνα
Διμου διενεργείται από το γραφείο Τφπου και Δθμοςίων Σχζςεων, ςε ςυνεργαςία με
το γραφείο τθσ Ρλθροφορικισ Τεχνολογίασ, ζρευνα για τισ απόψεισ των υπαλλιλων
επί του κζματοσ. Επίςθσ, κα ιταν χριςιμο να ςυμμετζχετε ςτθ ςυηιτθςθ Διμοσ & ΚΜ
ςτο Φόρουμ τθσ επίςθμθσ ιςτοςελίδασ του Διμου.

3. Μζριμνα για τθν αςφάλεια
Οι οδθγίεσ για τθν αςφαλι χριςθ των ΚΜ ζχουν ςτόχο τθν προςταςία των χρθςτϊν
και τθσ τεχνολογικισ υποδομισ τθσ υπθρεςίασ (λογιςμικό και υλικό).
Θ χριςθ των ΚΜ διζπεται από τουσ ίδιουσ κανόνεσ που αφοροφν τθν αςφαλι χριςθ
τθσ Ρλθροφορικισ Τεχνολογίασ και τθν περιιγθςθ ςτο Διαδίκτυο (Συμβουλευτείτε τα
ζγγραφα Κανόνεσ αςφάλειασ Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων και Ρρακτικζσ αςφαλοφσ
χριςθσ του Διαδικτφου που ζχουν ςυνταχτεί από το γραφείο Ρλθροφορικισ
Τεχνολογίασ του Διμου, ςτο κοινόχρθςτο δίκτυο τθσ υπθρεςίασ κακϊσ και τον ςχετικό
ςφνδεςμο με όλεσ τισ επικαιροποιθμζνεσ Διαδικτυακζσ απειλζσ).
Βεβαιωκείτε ότι ζχετε κατανοιςει τουσ κινδφνουσ, μοιραςτείτε αυτζσ τισ εκτιμιςεισ
με άλλουσ ςυναδζλφουσ και ςε κάκε περίπτωςθ μθν επιχειρείτε να επιλφςετε μόνοι
ςασ κζματα αςφάλειασ. Επικοινωνιςτε εγκαίρωσ με τουσ υπεφκυνουσ του γραφείου
Ρλθροφορικισ Τεχνολογίασ εάν διαπιςτϊςετε οποιαδιποτε αςυνικιςτθ λειτουργία. Θ
ζγκαιρθ παρζμβαςθ μπορεί να προςτατζψει τόςο εςάσ όςο και το υπολογιςτικό
ςφςτθμα του Διμου.

4. Νομικά ηθτιματα
Οι υπθρεςίεσ του Διμου που χρθςιμοποιοφν τα Κοινωνικά Μζςα είναι υπεφκυνεσ για
τθ ςυμμόρφωςθ με τουσ ιςχφοντεσ νόμουσ, κανονιςμοφσ και πολιτικζσ που διζπουν
τθν επικοινωνία ςτο Διαδίκτυο. Αυτό περιλαμβάνει τθν τιρθςθ νόμων και πολιτικϊν
ςχετικά με τα πνευματικά δικαιϊματα, τθν ελευκερία του λόγου, τουσ νόμουσ
προςταςίασ τθσ ιδιωτικισ ηωισ, τουσ νόμουσ για τθν απαςχόλθςθ, τισ πολιτικζσ
αςφάλειασ των πλθροφοριϊν, τθ διαχείριςθ δθμόςιων αρχείων, τθν προςβαςιμότθτα
ςτθν πλθροφορία κ.α.
Ενθμερωκείτε για τουσ νόμουσ που χριηουν ιδιαίτερθσ προςοχισ ςτον ακόλουκο
ςφνδεςμο Λςχφουςα Νομοκεςία, ςτα διευκρινιςτικά ζγγραφα Συχνζσ ΕρωτιςεισΑπαντιςεισ και Μελζτεσ Ρερίπτωςθσ και ζχετε ανοιχτι γραμμι επικοινωνίασ για
οποιαδιποτε απορία με τθ Νομικι Υπθρεςία του Διμου.
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5. υμπεριφορά υπαλλιλων
Οι εξουςιοδοτθμζνοι υπάλλθλοι του Διμου δεν πρζπει να ξεχνοφν ότι μζςω των ΚΜ
εκπροςωποφν τον Διμο και ότι ακολουκϊντασ κανόνεσ θκικισ ςυμπεριφοράσ
προςτατεφουν τόςο τον Διμο όςο και τον εαυτό τουσ.
Κϊδικασ δεοντολογικισ ςυμπεριφοράσ υπαλλιλων ςτισ πλατφόρμεσ των ΚΜ του
Διμου:
Ρροςτατεφουμε και ςεβόμαςτε το κοινό μασ, παρζχουμε χριςιμεσ πλθροφορίεσ για
όλουσ και προβάλουμε τισ αρχζσ και τισ αξίεσ του Διμου.
 Επιδιϊκουμε ειλικρινι διάλογο με ορκά και επικαιροποιθμζνα ςτοιχεία,
διαφάνεια και ανοικτότθτα και δε χρθςιμοποιοφμε τθν πλθροφορία προσ
όφελόσ μασ
 Σε κάκε ευκαιρία προτείνουμε ςυνδζςμουσ με αξιόπιςτεσ πθγζσ
 Διορκϊνουμε τυχόν λακεμζνεσ πλθροφορίεσ και παραμζνουμε ειλικρινείσ
ςτισ ςχζςεισ, τισ απόψεισ μασ , τθν ταυτότθτα και τθν ιδιότθτά μασ
 Σεβόμαςτε τουσ όρουσ χριςθσ και τουσ κανόνεσ αςφάλειασ του ΚΜ που
χρθςιμοποιοφμε
 Ρροςτατεφουμε τθν ιδιωτικότθτα
 Ρροςζχουμε τισ λεπτζσ γραμμζσ και ιςορροπίεσ ανάμεςα ςτθν προςωπικι και
επαγγελματικι χριςθ.

6. Περιεχόμενο
Οι υπθρεςίεσ και το εξουςιοδοτθμζνο προςωπικό είναι υπεφκυνεσ για τθ δθμιουργία,
τθ δθμοςίευςθ και τθν ενθμζρωςθ των ςελίδων τουσ ςτα ΚΜ. Αν και θ διαχείριςθ του
περιεχομζνου που αναρτάται είναι ευκφνθ τθσ κάκε υπθρεςίασ, ο Υπεφκυνοσ των ΚΜ
εποπτεφει το περιεχόμενο ςε κακεμία από τισ ςελίδεσ ΚΜ του Διμου, για να
διαςφαλίςει ότι τα μθνφματα που διαχζονται ζχουν ςυνζπεια, ςαφινεια και
ςυμφωνοφν με τθν επικοινωνιακι πολιτικι του Διμου. Επίςθσ, διατθρεί το δικαίωμα
να κατευκφνει τισ υπθρεςίεσ να τροποποιιςουν το περιεχόμενο με βάςθ τισ βζλτιςτεσ
πρακτικζσ και πολιτικζσ.
Διαχείριςθ ςχολίων
Σχόλια και περιεχόμενο αποςφρονται όταν:
 Χρθςιμοποιοφν βλάςφθμθ, προςβλθτικι γλϊςςα, ζχουν ςεξουαλικά
υπονοοφμενα, ρατςιςτικά ςχόλια ι ςυνοδεφονται από ςυνδζςμουσ (links) με
ανάλογο περιεχόμενο
 Ενκαρρφνουν ι προτρζπουν ςε παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι ενζργειεσ που
μπορεί να κζςουν ςε κίνδυνο τθ δθμόςια τάξθ και αςφάλεια
 Κάνουν πολιτικι προπαγάνδα ι εξυπθρετοφν προςωπικοφσ ι εμπορικοφσ
ςκοποφσ (π.χ. διαφιμιςθ)
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 Ραραβιάηουν το ζννομο ςυμφζρον ιδιοκτθςίασ οποιουδιποτε άλλου μζρουσ
όπωσ εμπορικά ςιματα ι πνευματικά δικαιϊματα
 Είναι άςχετα με το κζμα τθσ ςυηιτθςθσ
 Δυςφθμίηουν οποιοδιποτε πρόςωπο, ομάδα ι οργάνωςθ με ψευδι, φαφλα ι
κακόβουλα ςχόλια
 Ραραβιάηουν το προςωπικό απόρρθτο (δθμοςιοποίθςθ ευαίςκθτων ι
εμπιςτευτικϊν πλθροφοριϊν).
Ευκφνθ για το περιεχόμενο: Οι πλθροφορίεσ/απόψεισ που καταχωροφνται από
άλλουσ χριςτεσ (εκτόσ από τουσ εξουςιοδοτθμζνουσ) ςτα ΚΜ του Διμου, εκφράηουν
τισ απόψεισ των προςϊπων που τισ υποβάλλουν και όχι απαραίτθτα τισ απόψεισ τθσ
Διοίκθςθσ ι των τμθμάτων τθσ.
Ωςτόςο, ιςτοςελίδεσ καταδικάςτθκαν για τα γραφόμενα των ςχολιαςτϊν τουσ οπότε
οι λογαριαςμοί πρζπει να ελζγχονται ςυςτθματικά και να υπάρχει ανοιχτι γραμμι
επικοινωνίασ για ανάλογα ηθτιματα με τθ Νομικι Υπθρεςία του Διμου.
Για ευκολία, οι εξουςιοδοτθμζνοι υπάλλθλοι διαχείριςθσ των ΚΜ μποροφν
 να ςυμβουλευτοφν το Διάγραμμα ροισ - Διαχείριςθ ςχολίων και
 για κάκε μθ αναμενόμενθ περίπτωςθ, να ςυηθτιςουν τθ διαχείριςθ τθσ με
τον Υπεφκυνο ΚΜ ι/και τον Υπεφκυνο του γραφείου Τφπου και Δθμοςίων
Σχζςεων.
Οι παραπάνω οδθγίεσ πρζπει να γνωςτοποιοφνται είτε μζςω ςυνδζςμου ςτθν
επίςθμθ ιςτοςελίδα του Διμου είτε ςτθ ςελίδα κάκε ΚΜ. Εάν πρόκειται να
διαγράψετε κάποιο ςχόλιο για λόγουσ τεκμθρίωςθσ χρειάηεται να αποκθκεφςετε
ςτιγμιότυπο οκόνθσ (screenshot) του κζματοσ ςυηιτθςθσ και του ςχολίου που
πρόκειται να διαγραφεί κακϊσ και ςτοιχεία του αναρτθμζνου ςχολίου όπωσ
ταυτότθτα, θμερομθνία και ϊρα.
Αν και ςκοπόσ τθσ χριςθσ των ΚΜ είναι θ επικοινωνία του Διμου με τθν τοπικι
κοινωνία/κοινότθτα, δε κα πρζπει να αναμζνεται να απαντϊνται υποχρεωτικά όλεσ οι
ερωτιςεισ που τίκενται
ςτα ΚΜ του Διμου. Σε κάκε περίπτωςθ, οι
δθμότεσ/εξωτερικοί χριςτεσ μποροφν να επικοινωνοφν
με τον Διμο
χρθςιμοποιϊντασ και τισ παραδοςιακζσ μεκόδουσ επικοινωνίασ (φυςικι παρουςία,
τθλζφωνο, θλεκτρονικό ταχυδρομείο).

7. Διαχείριςθ ζκτακτων αναγκϊν
Στθ διάρκεια ζκτακτθσ ανάγκθσ χρειάηεται διατμθματικόσ ςυντονιςτικόσ μθχανιςμόσ
για το περιεχόμενο και τισ αναρτιςεισ ςτα ΚΜ. Ανάλογα με το περιςτατικό, οι
κρίςιμεσ πλθροφορίεσ μποροφν να ανακατευκφνονται ςε ςυγκεκριμζνεσ πλατφόρμεσ
ΚΜ που κα χρθςιμεφςουν ωσ πθγι (-ζσ) ενθμζρωςθσ. Ο Συντονιςτισ τθσ ομάδασ ,
εάν ο χρόνοσ είναι περιοριςμζνοσ, πρζπει να ζχει πρόςβαςθ ςε όλουσ τουσ
λογαριαςμοφσ ΚΜ και τισ πλθροφορίεσ που πρζπει να δθμοςιευκοφν.
7

Σχζδιο διαχείριςθσ ζκτακτων αναγκϊν
τόχοι:
 Ανάπτυξθ βάςθσ δεδομζνων με τα ςτοιχεία των πολιτϊν
 Δθμιουργία ψθφιακισ πφλθσ πλθροφοριϊν που να μπορεί να ενεργοποιθκεί
άμεςα
 Ανάπτυξθ αποτελεςματικϊν μορφϊν επικοινωνίασ κατά τθ διάρκεια ενόσ
ςυμβάντοσ ζκτακτθσ ανάγκθσ - άμεςθ αποςτολι μθνυμάτων ςτουσ κατοίκουσ
και αξιόπιςτθ επικοινωνία μεταξφ τθσ ςυντονιςτικισ ομάδασ
 Ανάπτυξθ μίνι ιςτοςελίδασ ζκτακτθσ ανάγκθσ και ενεργοποίθςι τθσ κατά τθ
διάρκεια τθσ ζκτακτθσ ανάγκθσ
 Ρρόβλεψθ για δθμιουργία αντιγράφων αςφαλείασ (back up) για τισ
διαδικτυακζσ ψθφιακζσ εξόδουσ με τθ χριςθ ψθφιακϊν μζςων
 Ανάπτυξθ ςυςτιματοσ εγγραφισ των κατοίκων για λιψθ ενθμερωτικϊν SMS
μετά τθν διαχείριςθ τθσ κρίςθσ
 Ανάπτυξθ Σχεδίου επιχειρθςιακισ ςυνζχειασ για τθ διαςφάλιςθ τθσ επαρκοφσ
λειτουργίασ των διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν ςε ζκτακτεσ καταςτάςεισ.
Το Σχζδιο διαχείριςθσ ζκτακτων αναγκϊν κα ενεργοποιείται δοκιμαςτικά ςε
κακοριςμζνα χρονικά διαςτιματα ϊςτε να ελζγχεται θ λειτουργικότθτα και θ
αποτελεςματικότθτα του ςυντονιςτικοφ μθχανιςμοφ.
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Λίςτα εγκεκριμζνων ΚΜ του Διμου

ΔΙΚΣΤΑ & ΠΡΟΣΤΠΑ

Σεχνολογία: Οριςμόσ

Δίκτυο

Ευκαιρία / Δυνατότθτα για τθ Διοίκθςθ

Λςτότοποι κοινωνικισ δικτφωςθσ: Οι
χριςτεσ μποροφν να προςκζτουν
φίλουσ, να ςτζλνουν μθνφματα και
να δθμιουργοφν το δικό τουσ
προφίλ.
Λςτότοποι κοινωνικισ δικτφωςθσ
(για επαγγελματικι χριςθ): Οι
χριςτεσ μποροφν να βρουν άλλουσ
χριςτεσ με παρόμοια επαγγζλματα,
να ςτζλνουν μθνφματα και να
δθμιουργοφν το δικό τουσ προφίλ.

Facebook*
Google+

‘Χτίηει’ / ενϊνει κοινότθτεσ. Δυνατότθτα για
ιογενι εξάπλωςθ μθνυμάτων και
περιεχομζνου μεταξφ φίλων. Ανακοινϊςεισ
εκδθλϊςεων, δράςεων και προςλιψεων.

LinkedIn ^
GovLoop ^

Ανακοινϊςεισ προςλιψεων. Θ ενκάρρυνςθ
των εργαηομζνων να διατθροφν
ολοκλθρωμζνο επαγγελματικό προφίλ μπορεί
να ενιςχφςει τθ φιμθ ενόσ οργανιςμοφ.

Microblogging: Μορφι του blogging
που επιτρζπει ςφντομθ (π.χ. 140
χαρακτιρεσ) ενθμζρωςθ με
κείμενο.

Twitter*
tumblr

Blogs: Εφθμερίδα ι θμερολόγιο με
κοινωνικι ςυνεργαςία (ςχόλια)

Blogger
Wordpress

Διαμοιραςμόσ βίντεο, εικόνασ και
πολυμζςων : Τα μζλθ τθσ
κοινότθτασ μποροφν να μοιραςτοφν
και να ςχολιάςουν ςε πολυμζςα
που είναι αποκθκευμζνα ςε
βιβλιοκικεσ βίντεο και εικόνασ.

YouTube *
flickr *
Pinterest *
Instagram
Picasa
Vimeo

Εκπομπι μθνυμάτων: ζκτακτθσ ανάγκθσ,
ειδιςεισ, ανακοινϊςεισ, αναφορζσ ςε
πραγματικό χρόνο, προςλιψεισ. Τα μζςα
μαηικισ ενθμζρωςθσ ακολουκοφν τισ
ενθμερϊςεισ (twitter feeds) ανκρϊπων που
‘παράγουν’ ειδιςεισ.
Κυβερνθτικζσ πλθροφορίεσ ςε νζα
ακροατιρια. Ρροβάλει το ανκρϊπινο
πρόςωπο τθσ κυβζρνθςθσ χρθςιμοποιϊντασ
άτυπο, φιλικό τόνο. Ανοίγει δθμόςιεσ
ςυηθτιςεισ. Επιλφει απλά ηθτιματα.
Ευαιςκθτοποίθςθ του κοινοφ, εκπαίδευςθ,
κατάρτιςθ, ανακοινϊςεισ για ‘ςυνδεδεμζνα’
και on-line ακροατιρια. ‘How to’ (Ρϊσ να) για
βίντεο, γραφικά και θχθτικά δεδομζνα για τθ
βελτίωςθ των υπθρεςιϊν και τθν επίτευξθ
των ςτόχων.

* = Ρροτιμϊμενθ εφαρμογι κοινωνικϊν μζςων ςτθν κατθγορία τθσ
^ = Χρειάηεται να προ-εγκρικεί για χριςθ από το τμιμα

Θ παραπάνω λίςτα, θ οποία ςυςτθματικά κα επικαιροποιείται, περιζχει εγκεκριμζνα δίκτυα
κοινωνικϊν μζςων από τα οποία οι υπθρεςίεσ μποροφν να επιλζξουν. Θ επιλογι και χριςθ
πρόςκετων κοινωνικϊν μζςων κα εξετάηεται μετά από υποβολι ςχετικισ αίτθςθσ από τθν
υπθρεςία. Νζεσ αιτιςεισ αποςτζλλονται ςτο Γραφείο του Υπεφκυνου ΚΜ. Μετά τθν
παραλαβι, οι αιτιςεισ αξιολογοφνται για ζγκριςθ.
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Ζντυπο αίτθςθσ λογαριαςμοφ & Ρλάνου Εργαςίασ
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Διάγραμμα ροισ - Διαχείριςθ ςχολίων
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