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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

 1.1.Εισαγωγή  

 

Η επικοινωνία μεταξύ δημόσιας διοίκησης και πολίτη μπορεί να διαδραματίσει 

σημαντικό ρόλο στη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών, που τελικά απολαμβάνει 

ο δεύτερος. Στις μέρες μας, η προσπάθεια της δημόσιας διοίκησης να αποδείξει ότι 

είναι ολικής ποιότητας,  να γίνει πιο εξωστρεφής και να δείξει ότι «παίρνει το μήνυμα» 

από τους διοικούμενους, έρχεται να συναντήσει την αποφασιστικότητα με την οποία 

πια ο πολίτης συμμετέχει στα κοινά και την ενεργή ανάμειξή του στις υπηρεσίες, που 

τελικά αυτός «καταναλώνει».  

 

Άλλωστε σήμερα η επικοινωνία μπορεί να λάβει δεκάδες μορφές και να 

καλύψει ένα ευρύτατο φάσμα απαιτήσεων μέσω των νέων τεχνολογιών. Επομένως, η 

δημόσια διοίκηση μπορεί να μιλά πια για κοινωνική δικτύωση, για ανοιχτά δεδομένα 

και διαβούλευση, για διαφάνεια μέσω δημοσιοποίησης όλων των διοικητικών πράξεων 

και να δώσει χώρο στον πολίτη να συμβάλει στην διακυβέρνηση, της οποίας ούτως ή 

άλλως είναι ο τελικός αποδέκτης.  

 

Μένει να φανερωθεί ο βαθμός που η επικοινωνία συμβάλλει στην εξωστρέφεια 

των δημοσίων υπηρεσιών, όπως επιτάσσει η διοίκηση ολικής ποιότητας και αν από 

δευτερεύουσα «διάσταση» μπορεί να αναδειχτεί σε πρωταγωνίστρια.  
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1.2. Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 

 

Η ετοιμότητα της Δημόσιας Διοίκησης να εισάγει στους κόλπους της νέες 

μορφές επικοινωνίας με τον πολίτη, όπως είναι τα κοινωνικά δίκτυα, έχει γίνει 

αντικείμενο μελέτης πολλών ερευνητών. Ως ετοιμότητα περιγράφεται το σημείο μέχρι 

το οποίο ένα άτομο, μια ομάδα ή ένας οργανισμός είναι πρόθυμος, ικανός και 

προετοιμασμένος να χρησιμοποιήσει τα κοινωνικά δίκτυα για επαγγελματικούς 

σκοπούς.  

 

Σε σχετική έρευνα των Christian Pieter Hoffman, Christoph Lutz και Miriam 

Meckel του Ινστιτούτου Διοίκησης Μέσων και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Saint 

Gallen, η οποία βασίστηκε σε οκτώ μελέτες περίπτωσης σε υπηρεσίες της γερμανικής 

δημόσιας διοίκησης στα τέλη του 2011, αναλύθηκαν οι πρωτοβουλίες που 

αναλήφθησαν για την ετοιμότητα ως προς τα κοινωνικά δίκτυα κυρίως μέσα από την 

αντίληψη και τις εμπειρίες των δημοσίων υπαλλήλων που απασχολήθηκαν σε τέτοια 

εγχειρήματα. Η συγκεκριμένη έρευνα καταλήγει σε μοντέλο – ερευνητικό πλαίσιο 

δομημένο τόσο εμπειρικά όσο και θεωρητικά για μελλοντική έρευνα σχετικά με την 

ετοιμότητα της δημόσιας διοίκησης ως προς την υποδοχή και αποδοχή των μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης.  

 

Καταδεικνύοντας την έλλειψη μελετών όσον αφορά τη χρήση των κοινωνικών 

μέσων στη δημόσια διοίκηση για επαγγελματικό σκοπό, οι ίδιοι διαπιστώνουν ότι λίγα 

πράγματα είναι γνωστά σχετικά με αυτό το θέμα, αφού εντόπισαν περιορισμένα και 

διάσπαρτα στοιχεία και ακόμη λιγότερα αξιόπιστα ποσοστά. Ως εξαίρεση προβάλλουν 

την Ισπανία, όπου, σύμφωνα με μελέτη, οι τοπικές κυβερνήσεις δουλεύουν με τα 

κοινωνικά δίκτυα από το 2012. Όμως, ενώ φαίνεται να έχουν παρουσία στον 

συγκεκριμένο τομέα, το προσωπικό που απασχολείται ποικίλλει από μια «χούφτα» ως 

τα 100 άτομα. Τέτοιες μελέτες σε άλλες χώρες δεν υπάρχουν. 

 

Σύμφωνα με τους παραπάνω ερευνητές, ο ακριβής αριθμός των δημόσιων 

υπηρεσιών που χρησιμοποιούν ενεργά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν βρέθηκε ούτε 

στη Γερμανία, όπου διεξήχθησαν και οι μελέτες περίπτωσης. Το μόνο σίγουρο, όπως 

εξηγούν οι ίδιοι, είναι ότι για να γίνει χρήση των κοινωνικών μέσων θα πρέπει πρώτα οι 

δημόσιοι υπάλληλοι να τα αποδεχτούν και να δηλώσουν έτοιμοι.  
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Αναζητώντας τα χαρακτηριστικά των «έτοιμων» δημοσίων υπαλλήλων, 

καταλήγουν ότι, όπως συμβαίνει με τις τεχνολογίες της πληροφορικής και των 

επικοινωνιών, σημαντικό ρόλο παίζουν η ηλικία, το φύλο, η κοινωνική και οικονομική 

κατάσταση του ατόμου. Αναλογικά, οι οργανισμοί χωρίζονται σε αυτούς που λόγω 

οργανωσιακής κουλτούρας και συμπεριφοράς υιοθετούν άμεσα αλλαγές και σε αυτούς 

που είτε τις υιοθετούν στανικώς ως σημεία των καιρών είτε δεν τις υιοθετούν καθόλου.  

 

Η συγκεκριμένη μελέτη καταλήγει στο παρακάτω πολυεπίπεδο μοντέλο (Σχήμα 

1)  που περιλαμβάνει πέντε οργανωσιακές και επτά ατομικές προϋποθέσεις ετοιμότητας 

για αποδοχή των κοινωνικών δικτύων, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 

ακριβή μέτρηση της χρήσης τους.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Σχήμα 1: Πολυεπίπεδο μοντέλο ετοιμότητας για αποδοχή και χρήση των μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης 

  

 Δεδομένης της σχετικής διστακτικότητας και σκεπτικισμού από πλευράς της 

δημόσιας διοίκησης προς τα κοινωνικά δίκτυα και τη χρήση τους τόσο για επικοινωνία 

με τον εσωτερικό όσο και με τον εξωτερικό πελάτη- πολίτη, μέσω του μοντέλου 

μπορούν να προωθηθούν επιλογές για την αύξηση της ετοιμότητας ως αποτέλεσμα 

οργανωσιακών προσαρμογών και μέτρων ανάπτυξης του προσωπικού. Οι μελέτες 

περίπτωσης που πραγματοποίησαν οι ίδιοι ερευνητές δείχνουν ότι τα κοινωνικά δίκτυα 

έχουν τη δυνατότητα να δώσουν μια σειρά από σημαντικά ευεργετήματα στη δημόσια 

διοίκηση. Παρόλο, όμως, που βρισκόμαστε σε καιρό λιτότητας και μείωσης των 

Οργανωσιακές προϋποθέσεις 
-Στήριξη της ηγεσίας 
-Αυτονομία  
-Δομή 
-Διεργασίες 
-Πόροι 

Ατομικές προϋποθέσεις 
-Δημογραφικά στοιχεία 
-Εμπειρία 
-Προσδοκία απόδοσης 
-Προσδοκία προσπάθειας 
-Κοινωνική επίδραση 
-Αποτελεσματικότητα 
-Άγχος λόγω τεχνολογίας 

Ετοιμότητα Οργανισμού 
για αποδοχή των μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης 

Ετοιμότητα ατόμου για 
αποδοχή των μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης 

Χρήση 
μέσων 
κοινωνικής 
δικτύωσης 
/ Πρόθεση 
για χρήση 
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προϋπολογισμών, σύμφωνα με τους μελετητές προκύπτει ότι τα κοινωνικά δίκτυα δεν 

αποτελούν βασική προτεραιότητα της δημόσιας διοίκησης.  

 

 Πολύ νωρίτερα, το 2004, σε σχετική έκθεση στο Ηνωμένο Βασίλειο (Phillis 

Report 2004) δόθηκε έμφαση στην άμεση επικοινωνία με τους πολίτες όχι μόνο μέσω 

των κλασικών διαύλων αλλά και με τη βοήθεια πια της ψηφιακής τεχνολογίας, με 

αποκλειστικό στόχο την αμεσότερη επαφή μεταξύ δημόσιας διοίκησης και κοινού. 

Σύμφωνα με διάλεξη του Βρετανού Συμβούλου Ψηφιακής Στρατηγικής, Paul Clarke σε 

σεμινάριο με θέμα «Πληροφορία, (κοινωνικά) δίκτυα και δημόσια υπηρεσία», το οποίο 

πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της ΕΕ στην Τεργέστη της Ιταλίας τον Μάιο του 

2011, το «ζιζάνιο» της ενσωμάτωσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στους κόλπους 

του Δημοσίου αποδεικνύεται μονόδρομος διότι εξ ορισμού η αποτελεσματική 

επικοινωνία είναι η αμφίδρομη (Σχήμα 2). Όπως περιγράφεται και στην Wikipedia, τα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετατρέπουν τους μονολόγους σε διαλόγους και 

μεταμορφώνουν τους πολίτες από αναγνώστες σε συμμετέχοντες και δημιουργούς 

υπηρεσιών.  

 

 

Σχήμα 2: Γενικές αρχές διαχείρισης της επικοινωνίας με μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε 

δημόσιους οργανισμούς, όπως προσαρμόστηκαν από τον P. Clarke (2011). Θέτοντας τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης σε χρήση στη δημόσια διοίκηση. Στρασβούργο: Ευρ. Κοινοβούλιο, σελ. 7   
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Στο σημείο αυτό έρχεται να αναδειχτεί η σημασία της καθοδήγησης και της 

υποστήριξης από πλευράς του προσωπικού, το οποίο καλείται να διαχειριστεί -

σύμφωνα με τον Clarke - την κριτική και τις έντονες διαφωνίες και επικρίσεις των 

πολιτών με μετριοπάθεια, ακόμη και σε περιπτώσεις που η προσωπική άποψη δεν 

συμπίπτει με αυτή του οργανισμού που εκπροσωπεί. Με αιχμή του δόρατος την 

αμφίδρομη και διαδραστική επικοινωνία, τα κοινωνικά δίκτυα μπορούν να 

μετατραπούν σε χρήσιμα εργαλεία της δημόσιας διοίκησης στη συμβουλευτική σε 

καταστάσεις κρίσης, στο σχεδιασμό των επιμέρους υπηρεσιών με την εμπλοκή του 

τελικού χρήστη, στην εισαγωγή καινοτομιών μέσω της συλλογής ιδεών από τους 

πολίτες  και στην ανάδειξη προτεραιοτήτων. 

 

Σύμφωνα με τον ίδιο σύμβουλο, η πολιτική περί μέσων κοινωνικής δικτύωσης 

θα πρέπει να εμπεριέχεται σε ένα ευρύτερο σχήμα στρατηγικής ως προς την ψηφιακή 

επικοινωνία με σωστό σχεδιασμό, χρηματοδότηση, ανάπτυξη εργαλείων ώστε να 

επιτευχθεί ο κύριος στόχος της γρήγορης ανάδρασης (feedback).  

  

Μιλώντας για ευρύτερη στρατηγική, από το 2000 ως το 2011 η Ευρωπαϊκή 

Ένωση δαπάνησε περί τα 190 εκατομμύρια ευρώ για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων 

ηλεκτρονικής συμμετοχής (e-participation). Όμως, οι χώρες της ΕΕ έρχονται συνεχώς   

αντιμέτωπες με την αδιαφορία των πολιτών. Όπως επιβεβαιώνει ο Tomislav Korman 

(2014), πρώην επικεφαλής του Τμήματος Διαδικτυακής Επικοινωνίας της κυβέρνησης 

της Κροατίας σε άρθρο του, το οποίο τιτλοφορείται χαρακτηριστικά «Οδηγός 

επιβίωσης: Κοινωνικά Δίκτυα και Δημόσια Διοίκηση», μόλις το 41% των χρηστών του 

διαδικτύου στην ΕΕ χρησιμοποιούν τις ευκαιρίες που τους παρέχονται μέσω αυτού. Στο 

ίδιο άρθρο αναφέρεται ότι σύμφωνα με το Business Insider οι Ευρωπαίοι 

χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε μεγαλύτερα ποσοστά από τους 

Αμερικανούς και είναι πιο ανοιχτοί σε αυτά. Για παράδειγμα στην Ιταλία, το 77% του 

πληθυσμού αφιερώνει τουλάχιστον 30 λεπτά την ημέρα σε κοινωνικά δίκτυα.  

 

Η κοινωνική δικτύωση αποδεικνύεται μια προσιτή επιλογή για τις κυβερνήσεις 

λόγω της εύκολης χρήσης της για την ενημέρωση αλλά και για την ταυτόχρονη 

επικοινωνία με πολυάριθμο κοινό. Παρόλα αυτά, σύμφωνα πάντα με τον Korman,  οι 

περισσότερες δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμοί δεν έχουν ιδέα πώς να 

χρησιμοποιήσουν παραγωγικά αυτήν την τεχνολογία, καθώς σίγουρα δεν αρκεί η 

ύπαρξη απλά δικτυακών τόπων και η περιστασιακή διοχέτευση πληροφοριών. Χωρίς 
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οργανωσιακή αλλαγή, στρατηγική, στόχους στην καλύτερη περίπτωση δεν θα υπάρξουν 

ξεκάθαρα αποτελέσματα και στη χειρότερη θα αποτύχει οποιοδήποτε σχέδιο 

μεγαλύτερης αλλαγής. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν είναι εύκολα αλλά είναι 

απλά. Μπορούν να βοηθήσουν για να γίνει ένας οργανισμός καλύτερος, ιδίως αν οι 

προσπάθειες αυτές συνδυαστούν με μια ευρύτερη αποστολή, στρατηγική, 

προγραμματισμό και όραμα.  

 

Σύμφωνα με τον Korman, τα τελευταία χρόνια τόσο οι δημόσιες υπηρεσίες όσο 

και το κοινό έχουν πρόσβαση στις Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών, αφού 

αποτελούν ίσως το πιο οικονομικό μέσο για τη διοχέτευση πληροφοριών και 

υπηρεσιών, τον εκμοντερνισμό και την εξάλειψη της γραφειοκρατίας και κυρίως για 

την απλοποίηση της δημόσιας διοίκησης και την εφαρμογή της συμμετοχικής 

δημοκρατίας. Για τους λόγους αυτούς θεσμοθετήθηκε από την ΕΕ το «Ευρωπαϊκό 

Σχέδιο Δράσης για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 2011-2015» και η «Ψηφιακή 

Ατζέντα για την Ευρώπη», που εντάσσεται ως πρωτοβουλία στη στρατηγική «Ευρώπη 

2020» και αφορά την προώθηση της αποτελεσματικής χρήσης της ψηφιακής 

τεχνολογίας και την προσφορά της στην κοινωνία και την οικονομία. 

  

Όπως καταδεικνύει ο συγγραφέας του άρθρου, οι ΤΠΕ δεν αποτελούν πανάκεια 

αλλά η χρήση τους μπορεί να δώσει λύσεις σε πολλά προβλήματα και περιορισμούς 

που βιώνει η δημόσια διοίκηση. Στο σημείο αυτό τίθεται το ζήτημα της 

επισκεψιμότητας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχει η δημόσια διοίκηση και 

όχι απλά η ύπαρξή τους στον παγκόσμιο ιστό. Μιλώντας με αριθμούς και σύμφωνα με 

τα στοιχεία της Eurostat, που δημοσιεύτηκαν το 2013, περί το 80% των ευρωπαίων 

πολιτών έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο, αλλά μόνο το 41% το χρησιμοποίησε για να 

επικοινωνήσει με τις κρατικές αρχές και τις δημόσιες υπηρεσίες. Επομένως είναι 

σημαντικό να υιοθετηθεί μια στρατηγική αλλαγής και προσανατολισμού προς τον 

ολοένα και αυξανόμενο ρόλο των νέων τεχνολογιών.  

 

Σε κάθε περίπτωση δεν είναι λίγες οι κρατικές αρχές και θεσμοί, που έχουν 

αγκαλιάσει τις νέες μορφές επικοινωνίας δίνοντας τη δυνατότητα στο κοινό να 

ρωτήσει, να απαντήσει και να επικοινωνήσει. Εδώ θα πρέπει να επισημανθεί ο ενεργός 

ρόλος, που επιβάλλεται  να διαδραματίσουν οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι 

καλούνται να αναγνωρίσουν τη χρησιμότητα των νέων μορφών επικοινωνίας ως ο 

συνδετικός κρίκος μεταξύ του κοινού και της διοίκησης. Στο ίδιο άρθρο αναφέρεται το  
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γεγονός ότι σε έρευνα [Baldwin, J.N., Gauld, R., and Goldfinch, S. (2012). What public 

servants really think of e-government. Public Management Review, 14(1), 105-127] 

βρέθηκε ότι οι γηραιότεροι δημόσιοι υπάλληλοι βλέπουν με καλύτερο μάτι τις νέες 

τεχνολογίες, αφού έχουν ήδη βιώσει την αλλαγή στην δουλειά τους με την εισαγωγή 

της τηλεομοιοτυπίας, των εκτυπωτών και του διαδικτύου.  

 

Σύμφωνα με την Ιταλίδα αξιωματούχο Laura Massoli (2016), ο δημόσιος τομέας 

χρειάζεται οργανωσιακή αλλαγή, ανάπτυξη κλίματος εμπιστοσύνης και ειλικρίνειας το 

οποίο θα επιτρέψει στους δημοσίους υπαλλήλους να εκμεταλλευτούν τα οφέλη των 

κοινωνικών δικτύων. Για το λόγο αυτό κατατάσσει τους δημόσιους υπαλλήλους σε 

τρεις ομάδες ανάλογα με τη συμπεριφορά τους απέναντι στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης: 

 τους Ζηλωτές, οι οποίοι λατρεύουν τα κοινωνικά δίκτυα για τις εμπειρίες και τις 

ευκαιρίες που προσφέρουν 

 τους Συνεργάτες, που βλέπουν τα εργαλεία αυτά ως βοήθεια για να αποδίδουν 

καλύτερα στην εργασία τους 

 τους Αντιρρησίες, στους οποίους περιλαμβάνονται όσοι ανησυχούν ότι πρέπει 

να έλθουν αντιμέτωποι με μια οργανωσιακή αλλαγή εντός των οργανισμών τους 

εξαιτίας των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.  

 

Στη Διεθνή Διάσκεψη για το Στρατηγικό Καινοτομικό Μάρκετινγκ, που 

διεξήχθη στη Μαδρίτη της Ισπανίας, το Σεπτέμβριο του 2014, η Μαρία Καρακίζα 

υπογράμμισε στην εισήγησή της για την επίδραση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 

στο δημόσιο τομέα ότι αργά αλλά σταθερά οι κυβερνήσεις υιοθετούν την κοινωνική 

δικτύωση για να εξυπηρετήσουν καλύτερα την αποστολή τους. Η χρήση των νέων 

τεχνολογιών μπορεί προοδευτικά να συμβάλει στον ανασχεδιασμό του παλαιού 

μοντέλου του δημόσιου τομέα. Οι τεχνολογίες αυτές προσφέρουν πολυάριθμες 

ευκαιρίες για την ανάπτυξη της κυβερνητικής διαφάνειας και εμπιστοσύνης, τη 

δημιουργία νέων μορφών συμμετοχής των πολιτών και ενασχόλησής τους με τα κοινά, 

ενώ παράλληλα προωθούν τη συνεργασία μεταξύ των δημοσίων υπηρεσιών αλλά και 

μεταξύ της δημόσιας διοίκησης και των πολιτών.  

 

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, σήμερα οι πολίτες χρησιμοποιούν ευρέως τις 

ΤΠΕ όχι μόνο για επαγγελματικούς λόγους αλλά και στην προσωπική και κοινωνική 
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τους ζωή, οπότε απαιτούν να επικοινωνούν με τις δημόσιες αρχές και υπηρεσίες με 

παρόμοια εργαλεία. Οι πολίτες προσδοκούν όλο και περισσότερο μια μοντέρνα, 

ανοιχτή και αποτελεσματική δημόσια διοίκηση. Από την άλλη, οι δημόσιοι φορείς και 

υπηρεσίες έχουν να αντιμετωπίσουν τα μέτρα λιτότητας και την κατακρεούργηση των 

προϋπολογισμών τους, με αποτέλεσμα να στρέφονται σε οικονομικές από πλευράς 

χρηματοδότησης καινοτομίες και στην ψηφιακή τεχνολογία για μεγαλύτερη διαφάνεια 

και πρόσβαση στις πληροφορίες. 

 

Σύμφωνα με την Καρακίζα (2014), η δημόσια διοίκηση είναι ή πρέπει να είναι 

πολιτοκεντρική και διαδραστική από τη στιγμή που «οι ψηφιακοί πολίτες είναι παντού 

στα κοινωνικά δίκτυα». Σε αυτήν την κατεύθυνση πρέπει να στραφεί το δημόσιο αν 

θέλει να συνδεθεί μαζί τους, δημιουργώντας διαδικτυακές εφαρμογές με γνώμονα 

πάντα την ποιότητα των υπηρεσιών και στόχο τη δημιουργία δημόσιας αξίας και 

αμοιβαίας εμπιστοσύνης και συνεργασίας κράτους –πολίτη. 

 

Προχωρώντας ένα βήμα παραπέρα, η Elke Loeffler, αξιωματούχος της μη 

κερδοσκοπικής οργάνωσης Governance International, εξηγεί σε σχετική παρουσίασή 

της για τη βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων υπηρεσιών (2009) πώς η μεγαλύτερη 

συμμετοχή του πολίτη στα κοινά μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της αποδοτικότητας 

και την ανάνηψη της δημοκρατίας.  

 

Σύμφωνα με την ίδια, χάρη στη νέα τεχνολογία και την ενθάρρυνση από 

πλευράς των κρατικών αρχών, οι πολίτες συμμετέχουν ενεργά στη δημόσια διοίκηση. 

Για του λόγου το αληθές, πρόσφατη μελέτη της Governance International and pollster 

Tns – Sofres δείχνει ότι οι χρήστες σε πέντε ευρωπαϊκές χώρες (Ηνωμένο Βασίλειο, 

Τσεχία, Δανία, Γαλλία και Γερμανία) παίζουν μεγάλο ρόλο στις δημόσιες υπηρεσίες. 

Για παράδειγμα, οι πολίτες στο Ηνωμένο Βασίλειο είχαν μεγαλύτερα ποσοστά 

συμμετοχής και δημιουργίας νέων υπηρεσιών και πολιτικών στην υγεία, την κοινωνική 

ασφάλεια και την πρόληψη του εγκλήματος από ότι αυτοί στην Τσεχία, την Δανία, τη 

Γαλλία και  την Γερμανία. 

 

Το παρακάτω γράφημα παρουσιάζει το επίπεδο εμπλοκής των χρηστών στην 

Ευρώπη σε θέματα περιβάλλοντος, υγείας και τοπικής ασφάλειας, όπου το μηδέν (0) 

αντιπροσωπεύει την ελάχιστη συμπαραγωγή (απάντησαν «ποτέ» σε όλες τις ερωτήσεις 
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περί συμπαραγωγής) και η τάση στο 100 αντιπροσωπεύει τη μέγιστη (απάντησαν 

«συχνά» στις ίδιες ερωτήσεις).  

 

Γράφημα 1: Επίπεδο εμπλοκής του χρήστη στις δημόσιες υπηρεσίες 

 

Πηγή: 5qualiconference.eu 

 

Όμως, το εύρος συμμετοχής των πολιτών ποικίλλει από τομέα σε τομέα. Όπως 

προκύπτει από την έρευνα, οι άνθρωποι είναι πιο ενεργοί σε περιβαλλοντικά θέματα 

τοπικού χαρακτήρα, με τις πρωτοβουλίες βελτίωσης της δημόσιας υγείας να 

ακολουθούν και την πρόληψη του εγκλήματος να συγκεντρώνει πολύ μικρή συμμετοχή. 

Πάντως, το 70% των πολιτών στις πέντε χώρες που διεξήχθη η έρευνα, δηλώνουν ότι 

προτίθενται να προσπαθήσουν για τη βελτίωση των υπηρεσιών εκείνων που έχουν 

επίδραση στην ποιότητα ζωής τους. 

 

Για να μιλάμε για διοίκηση ποιότητας, κατά την αξιωματούχο της οργάνωσης, 

θα πρέπει οι δημόσιες υπηρεσίες να δεσμευτούν πιο βαθιά έναντι των πολιτών. Η 

δέσμευση αυτή μπορεί να συντελεστεί σε πολλά στάδια του κύκλου παραγωγής της 

δημόσιας υπηρεσίας, με την εμπλοκή όλων των ενδιαφερόμενων μερών σε αυτό που 

ονομάζεται «συμπαραγωγή» και περιλαμβάνει τον «συν-σχεδιασμό», την «συν-

διοίκηση», την «συν-παροχή» και την «συν-αξιολόγηση». Σε αυτές τις πέντε παραπάνω 

χώρες και μέσα από ομαδικές συζητήσεις με τους δημοσίους υπαλλήλους, η έρευνα 

καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι δημόσιες υπηρεσίες δεν γνωρίζουν πόσο έχει 
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προοδεύσει αυτή η τάση στους κόλπους του προσωπικού τους, αν και πρόκειται για 

κάτι εύκολα μετρήσιμο.  

 

Σύμφωνα με την Loeffler, η συμμετοχή του χρήστη έχει και τα όριά της, διότι 

δεν μπορούν όλοι να συμμετέχουν και όσοι συμμετέχουν δε θέλουν να καταπιαστούν 

με τα πάντα, αλλά με ένα δύο θέματα που τους ενδιαφέρουν. Άλλωστε ο κάθε 

εμπλεκόμενος αντιλαμβάνεται διαφορετικά την έννοια της ευθύνης και του 

καθήκοντος.  

 

Όπως αναφέρει η Loeffler (2016) σε άρθρο της για τις «Πόλεις Ενεργών 

Πολιτών» (CitizenPoweredCities), η συνεργασία του Οργανισμού Οικονομικής 

Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OECD) με τη μη κερδοσκοπική οργάνωση «Governance 

Ιnternational» απέφερε στο Παρατηρητήριο για την Καινοτομία στον Δημόσιο Τομέα 

του Οργανισμού (OPSI) πάνω από 50 μελέτες περίπτωσης σε σχέση με τον τρόπο που 

οι δημόσιες υπηρεσίες και φορείς, ιδίως σε τοπικό επίπεδο, αξιοποιούν τις δεξιότητες, 

τις ικανότητες και την ενέργεια των πολιτών για να πετύχουν καλύτερα αποτελέσματα.  

  

Σύμφωνα με την αξιωματούχο της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης, όταν η Δρ 

Κάθριν Νίνταμ το 2010 συνέγραψε την πρώτη μελέτη περίπτωσης περί 

«συμπαραγωγής» αναφορικά με ένα πολύ αποτελεσματικό μοντέλο 

αλληλοϋποστήριξης στον τομέα της ψυχικής υγείας στην Αριζόνα για την «Governance 

Ιnternational», η συμπαραγωγή ήταν μια νέα ιδέα για πολλούς δημόσιους λειτουργούς. 

Σήμερα, η κατάσταση έχει αλλάξει δραματικά. Όλο και περισσότερες κυβερνήσεις 

αναγνωρίζουν ότι οι χρήστες των υπηρεσιών και οι κοινότητες κατέχουν γνώσεις που 

μεγάλο μέρος του προσωπικού των δημόσιων φορέων δεν τις έχει και επομένως 

μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση των υπηρεσιών. 

 

Τα τέσσερα «ΣΥΝ» του μοντέλου με το όνομα «Άστρο Συμπαραγωγής» της μη 

κερδοσκοπικής οργάνωσης περιλαμβάνουν: 

-την «συν-επιθεώρηση» όπου οι δημόσιοι οργανισμοί εργάζονται από κοινού με 

τους πολίτες και τους χρήστες των δημοσίων υπηρεσιών για να ταυτοποιήσουν, να 

θέσουν κατά προτεραιότητα και να χρηματοδοτήσουν τα δημόσια αγαθά.  

-τον «συν-σχεδιασμό» όπου δημόσιοι οργανισμοί και πολίτες σχεδιάζουν 

καλύτερες δημόσιες υπηρεσίες ή αποτελεσματικές κοινωνικές πρωτοβουλίες για να 

λύσουν «αμαρτωλά ζητήματα».   
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-την «συν-παροχή» όπου πολίτες και χρήστες των δημοσίων υπηρεσιών δρουν 

από κοινού με τις δημόσιες υπηρεσίες για να βελτιώσουν τα αποτελέσματα των 

υπηρεσιών αυτών. 

-την «συν-αξιολόγηση» όπου δημόσιοι υπάλληλοι και πολίτες λειτουργούν ως 

αξιολογητές της ποιότητας και του αποτελέσματος των δημοσίων υπηρεσιών. 

 

Εν συντομία οι μελέτες περίπτωσης καταδεικνύουν ότι η λεγόμενη 

συμπαραγωγή υπάρχει ήδη σε πρωτόλειο στάδιο σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες με 

διεπαφή τον πολίτη και ποικίλλει από την κοινωνική ασφάλεια και την υγεία ως τις 

μεταφορές. Συνεισφέρει δε τα μέγιστα στην αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών. Σε 

κάθε περίπτωση είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι οι μελέτες περίπτωσης της  

«Governance international», που συμπεριελήφθησαν στο OPSI, επικεντρώνονται και σε 

άλλα θέματα δημόσιας διοίκησης και διακυβέρνησης, όπως η διοίκηση ποιότητας, η 

ανοιχτή διακυβέρνηση, η ατζέντα ισότητας και βιωσιμότητας και γενικά στη χρηστή 

διακυβέρνηση. 

 

Για την μη κερδοσκοπική οργάνωση “Governance International” η 

συμπαραγωγή είναι «η σωστότερη χρήση από πλευράς τόσο των επαγγελματιών όσο 

και των πολιτών των προσόντων τους, των πόρων και της συνεισφοράς τους με σκοπό 

να επιτευχθούν καλύτερες εκροές ή βελτιωμένη αποδοτικότητα».  

 

Οι συγκεκριμένες μελέτες περίπτωσης έδειξαν ότι αν και εντοπίζονται ψήγματα 

συμπαραγωγής στις περισσότερες δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς είναι 

σποραδικά, υποτιμημένα και τυχαία. Η εργαλειοθήκη του «Άστρου Συμπαραγωγής» 

(Σχήμα 3) παρέχει μια βήμα προς βήμα προσέγγιση ώστε να επιτευχθεί ένας 

ολοκληρωμένος κύκλος συμπαραγωγής και να λάβουμε όλα τα ευεργετήματα που 

μπορεί αυτός να προσφέρει. Η προσέγγιση συνοψίζεται σε πέντε βήματα, τα οποία είναι 

βασικά για την επίτευξη μιας πετυχημένης συμπαραγωγής και είναι τα εξής: 

-Εντόπισέ το. Ερεύνησε τους υπάρχοντες και νέους τρόπους συμπαραγωγής. 

-Εστίασέ το. Δώσε προτεραιότητα στις δραστηριότητες με την μεγαλύτερη 

επίδραση. 

-Προσέγγισέ το. Χρησιμοποίησε στρατηγικές που στηρίζονται στα δυνατά 

σημεία. 

-Προώθησέ το. Για να επιφέρεις αλλαγή συμπεριφοράς. 

-Ανάπτυξέ το. Μέσα στον οργανισμό σου και στις τοπικές κοινωνικές ομάδες. 
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Σχήμα 3: Άστρο Συμπαραγωγής (Governance International) 

 

Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο, στη δημόσια διοίκηση είμαστε όλοι συνηθισμένοι να 

ρωτάμε τους πολίτες «τι χρειάζεστε;» και σπάνια «τι μπορείτε να κάνετε;». Οι νέες 

ψηφιακές τεχνολογίες όπως και η δημογραφική αλλαγή δίνουν το έναυσμα της νέας 

εποχής. Οι δημόσιοι οργανισμοί και κυρίως οι τοπικές αρχές, που είναι και πιο κοντά 

στους πολίτες, έχουν τώρα την ευκαιρία να ταυτοποιήσουν τις δεξιότητες και τις 

ικανότητες των μελών τους και να τα ωθήσουν στη συνεργασία με άλλους ανθρώπους 

με σκοπό την επίλυση προβλημάτων.  

 

Το σκεπτικό του σχεδίου «Πόλη Ενεργών Πολιτών» είναι χτισμένο πάνω στους 

ανεξάντλητους πόρους που ήδη υπάρχουν ανάμεσά μας, οι οποίοι όμως αυτή τη στιγμή 

μένουν αναξιοποίητοι και είναι οι ίδιοι οι πολίτες. Το συγκεκριμένο σχέδιο δείχνει τον 

τρόπο με τον οποίο η δύναμη των πολιτών μπορεί να αποφέρει βελτιωμένες υπηρεσίες 

για να γίνει πραγματικότητα η «Πόλη Ενεργών Πολιτών» και οι κυβερνήσεις να 

βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των ανθρώπων, να μάθουν μέσω των καλών πρακτικών 

που χρησιμοποιούνται ανά τον κόσμο και να τις ενστερνιστούν.  

  

 

 

 

 

 

ΣΥΝ-ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 
    ΣΥΝ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΣΥΝ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
            ΣΥΝ-ΠΑΡΟΧΗ 

Ανάπτυξε! 

Προώθησε! 
Προσέγγισε! 

Εστίασε! 

Εντόπισε! 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  

 

Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ 

 

 2.1. Ορισμοί – Θεωρία της επικοινωνίας  

 

Η έννοια της επικοινωνίας χάνεται στα βάθη των αιώνων και συνδέεται με το 

ανθρώπινο είδος με δεσμό άρρηκτο από την ημέρα της γέννησής του. Από την 

αρχαιότητα και τις φρυκτωρίες – σύστημα συνεννόησης στην αρχαία Ελλάδα με 

σημάδια που μεταβιβάζονταν από περιοχή σε περιοχή με τη χρήση πυρσών κατά την 

διάρκεια της νύχτας - ως τα σημερινά μέσα κοινωνικής δικτύωσης οι άνθρωποι 

προσπαθούν να μεταδώσουν και να λάβουν μηνύματα από άλλους ανθρώπους. Το μόνο 

που αλλάζει σε κάθε εποχή είναι οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται ανάλογα σε ποια 

ιστορική περίοδο αναφερόμαστε και σε ποιό σημείο έχει φτάσει η ανθρώπινη 

εφευρετικότητα.  

 

Οι περισσότερες θεωρίες που αφορούν στην επικοινωνία βασίζονται σε έννοιες 

τόσο αρχαίες όσο η ίδια η ανθρώπινη ύπαρξη. Στην αρχαία Ελλάδα η επικοινωνία ήταν 

γνωστή ως ρητορική και ο Αριστοτέλης, ο οποίος έζησε και διδάχτηκε από τον 

Πλάτωνα στην αρχαία Αθήνα του 4ου αιώνα π.Χ., σχετίστηκε άμεσα με την τέχνη της 

ρητορικής. Στο ομώνυμο έργο του μπορεί κανείς να διακρίνει τις ρίζες της σύγχρονης 

θεωρίας της επικοινωνίας. Σίγουρα όμως ο ηλεκτρισμός, 2.200 χρόνια μετά τα πρώτα 

πειράματα του Θαλή του Μιλήσιου με το ήλεκτρο, έθεσε νέες βάσεις στην ανθρώπινη 

επικοινωνία, αφού έγινε η απαρχή για τον εκμηδενισμό των αποστάσεων και την 

εισαγωγή νέων επικοινωνιακών μέσων (ασύρματη τηλεγραφία, ενσύρματη και 

ασύρματη τηλεφωνία). 

 

Στην αναζήτηση ορισμού για την επικοινωνία, αυτός του Gerbner (1967) περί 

της «κοινωνικής αλληλεπίδρασης διαμέσου των μηνυμάτων» είναι σχεδόν αδύνατο να 

αμφισβητηθεί (McQuail, 1997). Άλλοι ορισμοί που σκιαγραφούν την επικοινωνία και 

εκφράζουν διαφορετικές απόψεις για την έννοια αυτή είναι, όπως αναφέρει ο D. 

McQuail (2001): 

«Η μετάδοση πληροφοριών, ιδεών, στάσεων ή συναισθήματος από ένα 

πρόσωπο σε ένα άλλο ( ή άλλους) κυρίως διαμέσου συμβόλων (Theodorson and 

Theodorson, 1969) 
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Σε γενικές γραμμές υπάρχει επικοινωνία όταν ένα σύστημα, μια πηγή και ο 

προσανατολισμός αλληλοεπηρεάζονται με τη χρήση εναλλακτικών συμβόλων, τα οποία 

μπορούν να μεταδίδονται δια μέσου ενός καναλιού που τα συνδέει (Osgood et al., 

1957)». 

 

Στο Ελληνικό Λεξικό, Τεγόπουλος – Φυτράκης και στο λήμμα «επικοινωνία» 

συναντούμε «συνάφεια, σχέση μεταξύ ατόμων ή ομάδων/ μεταβίβαση, ανταλλαγή 

πληροφοριών και μηνυμάτων/ το σύστημα διακίνησης εντολών, αναφορών, 

πληροφοριών, σε έναν οργανισμό». 

 

Τα κύρια στοιχεία της επικοινωνίας είναι τρία: οι συμμετέχοντες (ο πομπός και 

ο δέκτης), το μήνυμα (οι ιδέες, οι σκέψεις, τα συναισθήματα του πομπού, που 

κωδικοποιούνται και μετατρέπονται σε σύμβολα, δηλαδή σε λέξεις, ήχους, εικόνες, 

κινήσεις) και τα μέσα (κανάλια) επικοινωνίας (επιστολή, τηλέφωνο, e-mail, fax κλπ). Η 

επικοινωνία μπορεί να διακριθεί σε επίσημη (τυπική) και ανεπίσημη, σε λεκτική – 

γραπτή, προφορική και ηλεκτρονική - και μη λεκτική, σε διαπροσωπική και μαζική, 

όπου τα παραπάνω τρία συστατικά αποκτούν διαφορετικό νόημα. Γι αυτό είναι πρέπον 

να προσδιορίσουμε πιο συγκεκριμένα τον όρο μαζική επικοινωνία.  

 

Σύμφωνα με τον D. McQuail (2001), ένας συχνά χρησιμοποιούμενος ορισμός 

είναι ο παρακάτω:  

«Οι μαζικές επικοινωνίες συμπεριλαμβάνουν τους θεσμούς και τις τεχνικές 

εκείνες με τις οποίες ειδικευμένες ομάδες χρησιμοποιούν τεχνολογικά μέσα (Τύπος, 

ραδιόφωνο, ταινίες κτλ.) για να διαδώσουν κάποιο συμβολικό περιεχόμενο, σε 

μεγαλύτερα, ετερογενή και διασκορπισμένα ακροατήρια (Janowitz, 1968)». 

 

2.2. Σύγχρονες μορφές επικοινωνίας  

 

Στην πορεία της ιστορίας της επικοινωνίας, ο Roger Fidler αναγνωρίζει τρεις 

μεγάλες περιόδους κατά τις οποίες τα μέσα επικοινωνίας υπέστησαν μια δραστική 

μεταμόρφωση, ενώ διαμόρφωσαν ανθρώπινες σχέσεις και συμπεριφορές 

(Μπαντιμαρούδης, 2006). Η πρώτη περίοδος ανέδειξε τον προφορικό λόγο και συνεπώς 

την ανθρώπινη μνήμη. Στη δεύτερη περίοδο προέκυψε ο γραπτός λόγος που καθιέρωσε 

την ανάγνωση και κατοχύρωσε τη γνώση. Η τρίτη περίοδος είναι η εποχή της ψηφιακής 

γλώσσας, που αποτελεί αφετηρία των νέων επικοινωνιακών λειτουργιών – όπως τη 
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σχέση ανθρώπου/ν μηχανής και τη δημιουργία εικονικών πραγματικοτήτων. Όπως 

εξηγεί ο Φ. Μπαντιμαρούδης (2006), προϋπόθεση της τρίτης αυτής ιστορικής 

μεταμόρφωσης των μέσων, υπήρξε η ανακάλυψη του ηλεκτρισμού στις αρχές του 20ου 

αιώνα και η παράλληλη εξέλιξη των επιστημών, της τεχνολογίας και του εμπορίου που 

δημιούργησε νέες ανάγκες για διαχείριση της γνώσης και της ανταλλαγής 

πληροφοριών. 

 

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ιδέα του διαδικτύου προωθήθηκε κατά την εποχή του 

Ψυχρού Πολέμου, όταν η απειλή ενός πυρηνικού πολέμου έθεσε Αμερικανούς 

αξιωματούχους μπροστά στην ανάγκη ενός «έξυπνου» δικτύου επικοινωνίας, που θα 

συνέχιζε να διαβιβάζει πληροφορίες ακόμη και αν, κατόπιν επιθέσεως, κάποιο μέρος 

του είχε καταστραφεί. Η εξάπλωση αργότερα του διαδικτύου σε συνδυασμό με την 

ευρεία χρήση των υπολογιστών δημιούργησε νέες ανάγκες διαχείρισης της 

πληροφορίας, η οποία πια συγκεντρωνόταν σε βαθμό πρωτόγνωρο για τα δεδομένα της 

ανθρωπότητας.  

 

Κατά τον Καναδό θεωρητικό Marshall McLuhan, ήδη από τις αρχές του αιώνα, 

οι πολίτες του «παγκόσμιου χωριού» έπασχαν από πληροφοριακό κορεσμό. Σύγχρονοι 

θεωρητικοί της επικοινωνίας αναγνωρίζουν τον McLuhan ως προφήτη της ψηφιακής 

δικτύωσης, αφού περιέγραψε τα μέσα ως προεκτάσεις των πέντε ανθρώπινων 

αισθήσεων και αρνήθηκε να τα διαχωρίσει από τα μηνύματα. Η φράση του «το μέσο 

είναι το μήνυμα» είναι γνωστή ευρέως και όχι μόνον στους ειδικούς της επικοινωνίας. 

Ο δικτυωμένος πια πλανήτης αποτελεί επιβεβαίωση των ιδεών του, μισό αιώνα μετά 

την παρουσίαση αυτών των ιδεών.  

 

Σύμφωνα με τον McQuail (2001), η «αφθονία» της πληροφορίας και των μέσων 

είναι απόρροια της επικοινωνιακής επανάστασης, η οποία οφείλεται κυρίως στην 

τεράστια και ταχύτατη ανάπτυξη της παραγωγικότητας, επακόλουθο της σμίκρυνσης 

και της ανάπτυξης των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ο ίδιος θεωρεί ότι ο όγκος αυτός 

των πληροφοριών μπορεί να δημιουργεί στον δέκτη δυσκολίες ως προς τη διαχείρισή 

τους, καθώς και να του αυξάνει το κόστος όσον αφορά στην επεξεργασία και την 

αποθήκευσή τους. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, το χάσμα ανάμεσα στην προσφορά 

και στη ζήτηση μπορεί να εξηγήσει το γεγονός ότι η κοινωνία της πληροφορίας δεν 

ταυτίζεται με την ενημερωμένη κοινωνία, η οποία προϋποθέτει περισσότερα κίνητρα 

και καλύτερη επικοινωνία ανάμεσα στους ανθρώπους. 
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Στο μεταξύ, οι Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών ήρθαν να 

μειώσουν τις διαφορές μεταξύ της δημόσιας και ιδιωτικής επικοινωνίας και να 

αυξήσουν τα αμφίδρομα ή συμμετοχικά μέσα. Το διαδίκτυο, οι δορυφόροι, οι 

ηλεκτρονικοί υπολογιστές, η τηλεομοιοτυπία και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες 

αποτελούν νέα μέσα επικοινωνίας, τα οποία κατέχουν εξέχουσα θέση στην 

οργανωσιακή κουλτούρα και το οργανωσιακό κλίμα ενός οργανισμού (Graber, 2003). 

Ορισμένες αλλαγές που έχουν επιφέρει οι νέες αυτές τεχνολογίες προέρχονται από την 

ίδια τη φύση τους, ενώ κάποιες άλλες συντελούνται εξαιτίας του τρόπου που 

χρησιμοποιούν τα νέα αυτά μέσα επικοινωνίας οι διάφοροι οργανισμοί. Σύμφωνα με 

την D. Graber (2003), σε πολλές περιπτώσεις, πραγματοποιούνται δραστικές αλλαγές 

στους οργανισμούς, με αποτέλεσμα να επανεξετάζονται οι συμβατικές πρακτικές και να 

θεσπίζονται νέοι κανόνες ως οδηγοί συμπεριφοράς στο νέο πια περιβάλλον. Οι αλλαγές 

αυτές δεν οδηγούν πάντα σε βελτίωση της οργανωσιακής συμπεριφοράς και του 

οργανωσιακού κλίματος, ωστόσο μπορούν πολύ εύκολα να οδηγήσουν σε 

πισωγυρίσματα.  

  

2.3. Κοινωνική Δικτύωση  

 

Η δικτύωση έχει μετατραπεί σε εμβληματικό όρο στη σύγχρονη εποχή. Ατομικό 

δίκτυο, δίκτυο κοινωνικών ομάδων, δίκτυο χωρών, δίκτυο δημόσιων και ιδιωτικών 

οργανισμών, όλα έχουν έναν πρωταρχικό στόχο και σκοπό, την εγκαθίδρυση διαύλων 

επικοινωνίας για την κοινοποίηση πληροφοριών, τη μέτρηση της δύναμης και της 

επιρροής, την ικανοποίηση της επιθυμίας κάποιου να ανήκει σε μια ομάδα και να 

απολαμβάνει διαπροσωπικές σχέσεις.  

 

Σύμφωνα με την D. Graber (2003), ως δίκτυα ορίζονται επίσημα τα σταθερά 

σχήματα ροής πληροφοριών μεταξύ οργανισμών, τα οποία αναπτύσσονται όταν άτομα 

ή ομάδες παράγουν και ανταλλάσσουν πληροφορίες σε σταθερή βάση. Όπως σημειώνει 

η ίδια, επειδή ακριβώς οι άνθρωποι ζουν και εργάζονται σε ομάδες, τα δίκτυα είναι 

πανταχού παρόντα στους κόλπους της κοινωνίας. 

 

Ο όρος δίκτυο αναφέρεται σε οποιαδήποτε αλληλοσυνδεόμενη ομάδα ή 

σύστημα. Υπάρχουν διάφορα δίκτυα μεταξύ των οποίων και τα κοινωνικά. Συνήθως 

πρόκειται για άτομα που συνδέονται μεταξύ τους μέσω διαφόρων τύπων κοινωνικών 

σχέσεων ή συναλλαγών (Herring κ.α., 2005). 
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Ο Σ. Χτούρης (2004) ορίζει ως κοινωνικά δίκτυα τα πολυδιάστατα συστήματα 

επικοινωνίας και διαμόρφωσης της ανθρώπινης πρακτικής και της κοινωνικής 

ταυτότητας. Οι Walker, MacBride και Vachon όρισαν ως κοινωνικό δίκτυο το 

άθροισμα των προσωπικών επαφών μέσω των οποίων το άτομο διατηρεί την κοινωνική 

του ταυτότητα, λαμβάνει συναισθηματική υποστήριξη, υλική ενίσχυση και συμμετοχή 

στις υπηρεσίες, έχει πρόσβαση στις πληροφορίες και δημιουργεί νέες κοινωνικές  

επαφές (Μέμου, 2012).  

 

Η κοινωνική δικτύωση, που ως έννοια έχει κατακλύσει τις ημέρες μας,  είναι η 

συγκέντρωση ή συμμετοχή ατόμων σε συγκεκριμένες ομάδες και σήμερα είναι 

ιδιαίτερα δημοφιλής η on line εκδοχή της, σε απευθείας σύνδεση δηλαδή με το 

διαδίκτυο. Η αλματώδης ανάπτυξη του διαδικτύου και η «εισβολή» του συμμετοχικού 

διαδικτύου (web 2.0) στη ζωή μας, έχει οδηγήσει στην ανάδειξη νέων τύπων 

κοινωνικών δικτύων που διευκολύνουν σε σημαντικό βαθμό την επικοινωνία και 

δημιουργούν νέου τύπου διασυνδέσεις ανάμεσα σε άτομα που μοιράζονται κοινά 

ενδιαφέροντα (Αντωνιάδης, 2016). 

 

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η Wikipedia, oι όροι «μέσα κοινωνικής δικτύωσης» 

(social media) και «κοινωνικά δίκτυα» (social networks) συχνά ταυτίζονται κάτω από 

τον όρο «κοινωνική δικτύωση». Ωστόσο, υπάρχει μια σημαντική διαφοροποίηση: ο 

όρος «μέσα κοινωνικής δικτύωσης» αναφέρεται στα μέσα (εργαλεία) διαμοιρασμού της 

πληροφορίας, των δεδομένων και της επικοινωνίας στο κοινό, ενώ ο όρος «κοινωνικά 

δίκτυα» αναφέρεται στη δημιουργία και στην αξιοποίηση των κοινοτήτων για τη 

διασύνδεση ανθρώπων με κοινά ενδιαφέροντα. Δηλαδή ο πρώτος όρος αναφέρεται στα 

εργαλεία-μέσα ενημέρωσης κοινωνικής δικτύωσης, ενώ ο δεύτερος όρος στη 

διαδικασία της κοινωνικής δικτύωσης.  

 

Κατά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2012) τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

αναφέρονται στη χρήση τεχνολογιών βασισμένων στο διαδίκτυο και στην κινητή 

τηλεφωνία ώστε να μετατραπεί η επικοινωνία σε διάλογο και αποτελούνται από 

διαδικτυακά forum, κοινωνικά μπλογκς, wikis, φωτογραφίες ή εικόνες, βίντεο και άλλα. 

 

Τα κοινωνικά δίκτυα είναι ένα σύνολο τεχνολογιών και διαύλων που έχουν 

στόχο να σχηματίσουν και να ενδυναμώσουν μια μεγάλη κοινότητα συμμετεχόντων 



18 

ώστε να συνεργαστούν παραγωγικά μεταξύ τους. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν 

έξι τεράστιας σημασίας χαρακτηριστικά, αφού είναι συμμετοχικά, συλλογικά, διαφανή, 

ανεξάρτητα, με διάρκεια, αναδυόμενα, τα οποία και αναπαριστούν τη μοναδική αξία 

τους και ταυτόχρονα τα διαχωρίζουν από άλλες μορφές επικοινωνίας και συνεργασίας 

(Bradley, 2010).   

 

Οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχουν την ευκαιρία και την 

επιλογή να συμμετέχουν στη διαμόρφωση της κοινωνικής και πολιτικής κατάστασης 

της χώρας τους– π.χ. ηλεκτρονική ψήφος και δημόσια διαβούλευση νομοσχεδίων – να 

ανταλλάσσουν απόψεις, ιδέες και εμπειρίες, να ανακτούν πληροφορίες αλλά και να τις 

διαδίδουν χωρίς ουσιαστικό κόστος. Το γεγονός ότι ακόμη και σε χώρες του 

αναπτυσσόμενου κόσμου, όπως κράτη της Αφρικής, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

έχουν «εισβάλει» σε όλο το φάσμα της ζωής των πολιτών είναι ενδεικτικό της δύναμης 

τους αλλά και της καθιέρωσής τους ως μέσων επικοινωνίας και διαμόρφωσης της 

καθημερινότητας των ανθρώπων (Chatora, 2012). 

 

Όπως παρατίθενται στην Wikipedia, oι πιο δημοφιλείς ιστότοποι κοινωνικής 

δικτύωσης σήμερα και τα χαρακτηριστικά που τους διαφοροποιούν είναι οι εξής: 

- Facebook 

Άμεσο, προσωπικό, συνδυασμός πολλών μορφών περιεχομένου 

- Twitter 

Σύντομα μηνύματα, hashtags που δηλώνουν το θέμα 

- Google+ 

Διαλειτουργικότητα με τα εργαλεία της Google 

- Youtube 

Προβολή video, ανοιχτή πρόσβαση χωρίς εγγραφή 

- Blogger 

Εύκολη δημιουργία blogs 

- LinkedIn 

Επαγγελματικό, δημιουργία προφίλ, ανεύρεση εργασίας, συνεργατών 

- Ιnstagram 
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Επεξεργασία και δημοσίευση φωτογραφιών 

- Pinterest 

Αποθήκευση προϊόντων, ευρύ γυναικείο κοινό 

- Foursquare 

Γεωγραφικά δεδομένα χρηστών (check-ins) 

- Flickr 

Αποθήκευση φωτογραφιών 

 

Υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης όπως τα Twitter, Facebook, YouTube 

χρησιμοποιούνται από τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης αλλά και από τη δημόσια 

διοίκηση και τις κυβερνήσεις – στο πλαίσιο της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – με 

στόχο να ενεργοποιήσουν τους πολίτες να συμμετέχουν στα κοινά ώστε η «κοινωνία 

των πολιτών» να πάρει σάρκα και οστά. 

 

2.4. Δράση και ανάδραση 

 

Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να αναφερθούμε στην ανάδραση ή 

ανατροφοδότηση (feedback), όρος που χρησιμοποιείται για την περιγραφή της 

χρήσιμης πληροφορίας ή επίκρισης σε σχέση με την προηγούμενη δράση ή 

συμπεριφορά ενός ατόμου, η οποία επικοινωνείται στο άτομο ή στην ομάδα και αυτό με 

τη σειρά του μπορεί να τη χρησιμοποιήσει για να διορθώσει ή να βελτιώσει 

μελλοντικές πράξεις και συμπεριφορές. Η κοινή λογική αλλά και η έρευνα έχουν 

αποδείξει ότι η ανατροφοδότηση οδηγεί στην πραγματική επικοινωνία με τους άλλους. 

 

Ο όρος «ανάδραση» συναντάται στην επιστήμη των συστημάτων, έναν κλάδο 

της μηχανικής, και περιγράφει την ανατροφοδότηση της εξόδου ενός συστήματος στην 

είσοδο του. Τα συστήματα με βρόχο ανάδρασης είναι σημαντικά τόσο στη μαθηματική 

θεωρία αυτόματου ελέγχου όσο και σε πολλά τεχνολογικά συστήματα. Η ανάδραση 

μπορεί να είναι είτε (συνηθέστερα) αρνητική ανάδραση, είτε (σπανιότερα) θετική 

ανάδραση (Wikipedia). 
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Στην επικοινωνιακή διαδικασία, η ανατροφοδότηση αναφέρεται στην 

ανταπόκριση του δέκτη στο μήνυμα που του στέλνει ο πομπός, κατά την οποία ο 

πρώτος δίνει στο δεύτερο μια ιδέα για το πώς «εισέπραξε» το μήνυμα.  

 

Η αποτελεσματική ανατροφοδότηση, η οποία θεωρείται αναπόσπαστο κομμάτι 

της ουσιαστικής επικοινωνίας τόσο σε διαπροσωπικό όσο και σε μαζικό επίπεδο, είτε 

είναι θετική είτε είναι αρνητική, μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη λήψη σημαντικών 

αποφάσεων και οδηγεί στη συνεχή βελτίωση του ατόμου ή του οργανισμού (Wyse, 

2015). Για το λόγο αυτό, η ανατροφοδότηση δεν πρέπει απλά να είναι καλοδεχούμενη, 

αλλά πρέπει να την προκαλούμε, διότι ευεργετεί και τον πομπό και το δέκτη. Ούτως ή 

άλλως είναι παντού γύρω μας σε κάθε μας προσπάθεια για επικοινωνία.  

 

Ανατροφοδότηση σημαίνει «ευήκοα ώτα» από πλευράς του πομπού και 

πεποίθηση από την πλευρά του δέκτη ότι η παρατήρησή του έχει αξία.  

Ανατροφοδότηση σημαίνει εκτίμηση της αποτελεσματικότητας του μηνύματος και 

παρακίνηση για βελτίωση. 

 

Σε ό,τι αφορά στους δημόσιους οργανισμούς, είτε πρόκειται για την παροχή 

υπηρεσιών είτε πρόκειται για τη λήψη αποφάσεων η ανατροφοδότηση αποτελεί κοινή 

πρακτική ώστε να διαπιστωθεί η σωστή λειτουργία τους ή η ανάγκη για διορθωτικές 

κινήσεις. Όμως, παρόλο που πολλοί οργανισμοί συλλέγουν μαζικά πληροφορίες 

ανατροφοδότησης, ο μεγαλύτερος όγκος των τελευταίων δεν αξιοποιείται. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3   

 

Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΗ 

 

 3.1. Ορισμός Δημόσιας Διοίκησης  

 

Η Δημόσια Διοίκηση στην Ελλάδα θεμελιώθηκε κατά την ίδρυση του ελληνικού 

κράτους στα πρότυπα της γραφειοκρατικής οργάνωσης του 19ου αιώνα. Υπάρχουν 

πολλοί ορισμοί για την Δημόσια Διοίκηση, οι οποίοι διαφέρουν ως προς την οπτική 

προσέγγιση, τις διαστάσεις και το περιεχόμενό της. Ένας ορισμός για τη Δημόσια 

Διοίκηση υπό την ευρεία έννοια αναφέρεται σε κάθε νόμιμη λειτουργία που ασκείται 

από το Κράτος μέσω του κρατικού μηχανισμού και αποβλέπει στην πραγμάτωση των 

σκοπών του και στην ικανοποίηση του δημοσίου συμφέροντος (Σπηλιωτόπουλος Ε, 

2011). Υπό τη στενή της έννοια, η Δημόσια Διοίκηση αποτελεί μέρος της εκτελεστικής 

εξουσίας καθώς εκτελεί τη γενική πολιτική της κυβέρνησης. Σύμφωνα με τον Μ. 

Στασινόπουλο «η διοίκησις είναι ό,τι απομένει μετά την αφαίρεση της νομοθετικής και 

της δικαστικής λειτουργίας». Με βάση τα παραπάνω, η δημόσια διοίκηση αποτελεί το 

σύνολο των διοικητικών υπηρεσιών που συνδέονται με την εκτελεστική λειτουργία της 

πολιτείας. 

 

Ο όρος «διοίκηση» διαθέτει δυο διαφορετικές διαστάσεις άρρηκτα 

συνδεδεμένες μεταξύ τους: την οργανική ή τυπική (corpus) και την ουσιαστική ή 

λειτουργική (animus). Με την οργανική έννοια η διοίκηση ταυτίζεται µε το πρόσωπο ή 

τους συλλόγους πρόσωπων, οι οποίοι έχουν δικαίωµα ή αρμοδιότητα ή υποχρέωση να 

ασκήσουν τη δραστηριότητα αυτή. Με τη λειτουργική έννοια, δηλαδή από την άποψη 

της δραστηριότητας, «διοίκηση» είναι η διενέργεια νοµικών πράξεων και υλικών 

ενεργειών για την επιδίωξη ενός σκοπού (Σπηλιωτόπουλος Ε., 2011).   

 

Η δημόσια διοίκηση χαρακτηριζόταν από το γραφειοκρατικό τρόπο οργάνωσής 

της  που περιλαμβάνει την καθιέρωση προτύπων, συγκεκριμένων διαδικασιών, απλών 

και σταθερών, επαναλαμβανόμενης φύσης για την εξυπηρέτηση των αιτημάτων των 

πολιτών. Ο Γερμανός κοινωνιολόγος Max Weber καθιέρωσε το γραφειοκρατικό 

σύστημα διοίκησης προτείνοντας την ομοιογένεια και την επαναληπτικότητα στη 

δράση της, με την προσδοκία ότι θα αποφεύγονταν η σύγχυση ρόλων και 

αρμοδιοτήτων, η ευνοιοκρατία και η ανευθυνότητα (Χ. Ζιανίκας, 1996). Ειδικότερα, ο 
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όρος γραφειοκρατία έχει διπλή έννοια, αφενός σημαίνει την κατανομή αρμοδιοτήτων 

για τη διασφάλιση της νομιμότητας των ενεργειών της δημόσιας διοίκησης, αφετέρου 

περιλαμβάνει την καθιέρωση διαδικασιών, πολλές φορές παράδοξων, οι οποίες, αν και 

αποσκοπούν στη διασφάλιση της νομιμότητας στη δράσης της διοίκησης, παράλληλα 

συντελούν στην ταλαιπωρία των διοικούμενων. Για το λόγο αυτό και στις μέρες μας ο 

όρος έχει αρνητική χροιά.  

 

Μια σειρά αλλαγών, όπως η παγκοσμιοποίηση και η αύξηση της 

αλληλεξάρτησης μεταξύ των κρατών, όπως και η επανάσταση στις τεχνολογίες 

πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) έθεσαν υπό αίρεση τον γραφειοκρατικό τρόπο 

οργάνωσης της δημόσιας διοίκησης. Χαρακτηριστικά, στο ψήφισμα 57/2777 της 

Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για τη Δημόσια Διοίκηση και Ανάπτυξη αναφέρεται ότι 

«μια Δημόσια Διοίκηση με καλή απόδοση είναι εκείνη η οποία χαρακτηρίζεται από 

αποτελεσματικότητα, λογοδοσία και διαφάνεια σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και 

λειτουργεί ως ρόλος κλειδί για την εφαρμογή της διοικητικής μεταρρύθμισης 

(Διαβαλκανικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης, 2011). 

 

3.2. Το Νέο Δημόσιο Μάνατζμεντ και η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας 

 

 Τη δεκαετία του 1970 και του 1980, πραγματοποιείται ένας 

επαναπροσδιορισμός των δημόσιων οργανισμών και εισάγονται αξίες, αρχές και 

πρακτικές από το χώρο των επιχειρήσεων. Τότε αναδύεται και ο όρος «δημόσιο 

μάνατζμεντ», οπότε προσδιορίζεται και οριοθετείται εκ νέου η δημόσια δράση των 

οργανισμών, που δίνουν πια έμφαση στο εξωτερικό περιβάλλον και κυρίως στον πολίτη 

- πελάτη των υπηρεσιών των δημόσιων οργανισμών. Η παραδοσιακή εσωστρεφής 

αντίληψη των γραφειοκρατικών οργανώσεων υποχωρεί, ενώ τη θέση της καταλαμβάνει 

ένα πλέγμα αντιλήψεων και προγραμμάτων που περιστρέφονται γύρω από τις έννοιες: 

μεταρρύθμιση, επανασχεδιασμός υπηρεσιών, κατάρτιση και δια βίου μάθηση των 

υπαλλήλων και στελεχών του φορέα (Α. Μακρυδημήτρης, 1999).  

 

Το μοντέλο του Νέου Δημόσιου Μάνατζμεντ εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στις 

αρχές της δεκαετίας του 1980 κυρίως σε αγγλοσαξονικές χώρες – Ηνωμένο Βασίλειο, 

Νέα Ζηλανδία, Αυστραλία, ΗΠΑ και Καναδάς, καθώς και στη Σκανδιναβία και την 

Ηπειρωτική Ευρώπη – υλοποιώντας ευρείας κλίμακας μεταρρυθμιστικά προγράμματα 
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και εφαρμόζοντας αρχές διοίκησης του ιδιωτικού τομέα σε δημόσιους οργανισμούς 

(Lane, 2000). 

 

Η φιλοσοφία του Νέου Δημόσιου Μάνατζμεντ έρχεται να προσαρμόσει τις 

βασικές αρχές της αποτελεσματικότητας - της επιδίωξης απτών και μετρήσιμων 

αποτελεσμάτων - με την αποδοτικότητα - την αναζήτηση της βέλτιστης χρήσης των 

πόρων στην επίτευξη των στόχων. Ο διακριτός τρόπος λειτουργίας του δημόσιου και 

ιδιωτικού τομέα ενίσχυσε την εισαγωγή μεθοδολογικών εργαλείων που 

χρησιμοποιούνταν στον ιδιωτικό τομέα και στο δημόσιο.  

 

«Το νέο δημόσιο μάνατζμεντ και τα σύγχρονα προγράμματα διοικητικής 

μεταρρύθμισης εκφράζουν μια φιλοσοφία ανοιχτής διοίκησης βασισμένη στις αρχές 

αυτές που οριοθετούν το περιεχόμενο του αναδυόμενου διοικητικού προτύπου της 

μεταγραφειοκρατίας» (Ν. Μιχαλόπουλος, 2001 όπως αναφέρ. στο βιβλίο «Η Δημόσια 

Διοίκηση στην Ελλάδα», Σπηλιωτόπουλος Επ. – Μακρυδημήτρης Αντ., 2001). Η 

έννοια της ανοιχτής διοίκησης προσδιορίζεται – σύμφωνα με τον Γρ. Λαζαράκο (2006) 

– από τη διαφάνεια της διοικητικής δράσης, τη δυνατότητα του διοικούμενου να 

συμμετέχει ενεργά στη διοικητική διαδικασία και στη λήψη των αποφάσεων, αλλά και 

στην υποχρέωση της διοίκησης να του παρέχει ουσιαστική πληροφόρηση. Πρωταρχικό 

της δε ζητούμενο, όπως αναφέρει ο ίδιος, είναι αφενός η διασφάλιση της δυνατότητας 

ανεμπόδιστης συμμετοχής των πολιτών στις διοικητικές διαδικασίες και στη λήψη των 

αποφάσεων και, αφετέρου, η υποχρέωση της διοίκησης να καταστήσει  σαφείς τις 

διαδικασίες αυτές. 

 

Τα βασικά χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν το Νέο Δημόσιο Μάνατζμεντ 

από τα παραδοσιακά μοντέλα διοίκησης είναι ο προσανατολισμός του στους πολίτες – 

πελάτες των δημοσίων οργανισμών με σκοπό την έμφαση στην ποιότητα, στην 

αποτελεσματικότητα, στην αποδοτικότητα και στην οικονομικότητα (σχέση κόστους- 

οφέλους) των διοικητικών δράσεων. Αντίθετα, η παραδοσιακή γραφειοκρατία και η 

θεωρία της δημόσιας διοίκησης έδιναν έμφαση στις διαδικασίες παραγωγής των 

αποτελεσμάτων και στη σωστή χρήση των κανόνων δικαίου. Αυτό βέβαια δε  σημαίνει 

ότι το Νέο Δημόσιο Μάνατζμεντ ήλθε για να ακυρώσει την προηγούμενη κατάσταση, 

καθώς η κρατούσα άποψη στηρίζει τη σύνθεση των αρχών τους και την υπέρβαση των 

όποιων αντιθέσεων. (Lane, 2000) 
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Πιο αναλυτικά, το Νέο Δημόσιο Μάνατζμεντ εκφράζει μια προσέγγιση 

επικεντρωμένη στον πολίτη μέσω της βελτίωσης της ποιότητας των δημοσίων 

υπηρεσιών. Η ποιότητα αποτελεί μια έννοια υψίστης σημασίας για τη σύγχρονη 

κοινωνία και οικονομία, που ερμηνεύεται με διάφορους τρόπους ανάλογα με την οπτική 

γωνία από την οποία γίνεται αντικείμενο παρατήρησης κάθε φορά. Ενιαία αποδεκτός 

ορισμός δεν υπάρχει. Ορισμένοι από τους διάσημους «γκουρού» της ποιότητας την 

έχουν ορίσει ως: 

- Ποιότητα για ένα είδος είναι η καταλληλότητά του για χρήση (Juran) 

- Ποιότητα για ένα είδος είναι η προβλέψιμη ομοιομορφία και αξιοπιστία του 

σε χαμηλό κόστος και η καταλληλότητά του για την αγορά (Deming) 

- Ποιότητα για ένα είδος είναι η συμμόρφωσή του με τις προδιαγραφές του 

(Crosby). 

 

Σύμφωνα με το Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (International Standardization 

Organization) ποιότητα είναι «το σύνολο των χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων ενός 

προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, έτσι ώστε αυτό να έχει την ικανότητα να ικανοποιήσει μια 

ρητή ή εννοούμενη ανάγκη του πελάτη». 

  

Στα τέλη της δεκαετίας του 1990 εφαρμόστηκαν διάφορα μοντέλα και τεχνικές 

ποιότητας στο δημόσιο τομέα, όπως το EFQM, το ISO και το ΚΠΑ, ενώ πολλά κράτη 

ανέλαβαν πρωτοβουλίες για την προώθηση της ποιότητας στις δημόσιες υπηρεσίες, υπό 

την έννοια της βελτίωσης του τρόπου διακυβέρνησης και της αποτελεσματικότητας της 

δημόσιας δράσης. Ήδη είχε αρχίσει να εισχωρεί στους κόλπους της δημόσιας διοίκησης 

και η έννοια της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας ως φιλοσοφία, νοοτροπία αλλά και ως 

μια σειρά κατευθυντήριων αρχών για τη διαχείριση των δημόσιων οργανισμών.  

 

Μια ομάδα μελέτης που έλαβε μέρος στο Φόρουμ Ολικής Ποιότητας, το 1992, 

όρισε τη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας ως ένα ανθρωποκεντρικό σύστημα διοίκησης που 

στοχεύει στη συνεχή αύξηση της ικανοποίησης του πελάτη με συνεχώς μικρότερο 

πραγματικό κόστος. Ουσιαστικά πρόκειται για τη συνεχή προσπάθεια βελτίωσης της 

ανταγωνιστικότητας, της αποτελεσματικότητας και της δομής ενός οργανισμού, που 

είναι αποδεκτή από όλα τα μέλη του, ανεξάρτητα από το επίπεδο της ιεραρχίας που 

βρίσκονται.  
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Όπως αναφέρει στη μεταπτυχιακή του διατριβή ο Κωνσταντίνος Καρυωτάκης, 

«η εφαρμογή τεχνικών Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στις δημόσιες υπηρεσίες αποτελεί 

καινοτομία (Ζαμπετάκης, 2007). Η καινοτομία στο δημόσιο τομέα αποτελεί μια έννοια, 

η οποία χαρακτηρίζεται από περισσότερη ασάφεια συγκριτικά με την καινοτομία στον 

ιδιωτικό τομέα (Hartley, 2005). Συνήθως αφορά αλλαγές τόσο στη σχέση του 

οργανισμού με τον πολίτη όσο και μεταξύ των μελών του οργανισμού (Kaul, 1997).» 

 

3.3. Σύγχρονες μορφές επικοινωνίας στη Δημόσια Διοίκηση  

 

«Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η 

διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και 

της παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσής τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους»  

Σύνταγμα της Ελλάδας, Άρθρο 5Α 

 

Η επικοινωνία μεταξύ πολιτών και δημόσιων οργανισμών έχει χαρακτηριστεί ως 

«η ανθρώπινη πλευρά της δημόσιας διοίκησης». Σε κάθε περίπτωση μια λειτουργική 

σύγχρονη δημοκρατία απαιτεί οι δημόσιοι λειτουργοί να ακούν με συμπάθεια και 

σεβασμό τους πολίτες αλλά και το αντίστροφο.  

 

Η είσοδος της τεχνολογίας στο «γραφειοκρατικό λαβύρινθο» του δημοσίου 

μπορεί να έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια, αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο οι κυβερνήσεις 

αναρωτιούνται αν ο «μίτος» που ξεδιπλώνουν, οδηγεί στη σωστή έξοδο, αυτή της 

εξυπηρέτησης και ικανοποίησης των πολιτών. Το σίγουρο είναι ότι η τεχνολογία είναι 

απλά το μέσο κι αν δε χρησιμοποιείται σωστά, χάνει την αξία της. 

 

Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση αφορά στον εκσυγχρονισμό του κράτους και της 

δημόσιας διοίκησης, με όχημα τις Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), 

με στόχο το ριζικό μετασχηματισμό των υφιστάμενων διαδικασιών και την αναβάθμιση 

των παρεχόμενων υπηρεσιών, σε υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, προκειμένου η 

διοίκηση να καταστεί αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη, εξασφαλίζοντας την 

ικανοποίηση των αναγκών του κοινωνικού συνόλου και προάγοντας την ενεργή 

συμμετοχή των πολιτών (Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης Ελλάδας). Σύμφωνα 

με τον επίσημο ορισμό της ΕΕ, ως ηλεκτρονική διακυβέρνηση ορίζεται  «η αξιοποίηση 

των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στις δημόσιες διοικήσεις, σε 

συνδυασμό με οργανωτικές αλλαγές και νέες δεξιότητες, ώστε να βελτιωθούν η παροχή 
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δημοσίων υπηρεσιών και οι δημοκρατικές διαδικασίες, καθώς και να ενισχυθεί η 

υποστήριξη των πολιτικών που ασκεί το δημόσιο».  

 

Σε καιρούς παγκόσμιας λιτότητας και ενώ οι κρατικοί προϋπολογισμοί 

μειώνονται συνεχώς, η συνεργασία και ο συντονισμός των κυβερνητικών και δημόσιων 

οργανισμών οδηγεί στην αναδιοργάνωση των υπηρεσιών με αποτέλεσμα την παροχή 

νέων μορφών επικοινωνίας και υπηρεσιών προς τους πολίτες, τη μείωση της 

γραφειοκρατίας, την αύξηση της αξιοπιστίας της διοίκησης. Παράλληλα, 

εκμεταλλευόμενοι την τεχνολογία του διαδικτύου οι πολίτες είναι σε θέση να 

συμμετέχουν στη διαμόρφωση αποφάσεων μέσω της διαβούλευσης και της 

ανατροφοδότησης.  

 

Ειδικότερα με τη χρήση των κοινωνικών δικτύων, τα οποία καθιστούν εφικτή 

την άμεση επικοινωνία, οι πολίτες μπορούν να συμβάλουν στη διαμόρφωση δημόσιων 

υπηρεσιών και να συντελέσουν στην παραγωγή νέων. Η ταχύτητα που μπορούν να 

εξασφαλίσουν τα κοινωνικά δίκτυα στους χρήστες τους, τα καθιστά κατάλληλα για την 

παροχή έγκυρης πληροφόρησης και ενημέρωσης, ενώ η σχεδόν ανέξοδη χρήση τους τα 

κατατάσσει στις πιο δημοφιλείς μορφές επικοινωνίας αφού είναι προσβάσιμα σε όλες 

σχεδόν τις κοινωνικές ομάδες. 

 

 Όπως αναφέρει μάλιστα σε άρθρο της η Ines Mergel (2013), μέσω των μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης επιτυγχάνεται ίσως η μεγαλύτερη δυνατή συνεργασία μεταξύ 

δημόσιας διοίκησης και πολιτών. Σύμφωνα με την ίδια, οι πολίτες δεν παρακολουθούν 

απλώς το περιεχόμενο των κυβερνητικών ιστοσελίδων και δε σχολιάζουν μόνο τις 

δημοσιεύσεις σε αυτές. Επικοινωνούν ενεργά σχολιάζοντας το περιεχόμενό τους και 

αναζητούν ευκαιρίες για περαιτέρω κυβερνητικές δεσμεύσεις και σίγουρα δε δέχονται 

απλά παθητικά τις ηλεκτρονικές ενημερώσεις της κυβέρνησης ή των δημόσιων 

υπηρεσιών. Στο ίδιο άρθρο, η Mergel επισημαίνει ότι ο μέγιστος βαθμός συνεργασίας 

των πολιτών με τη δημόσια διοίκηση και την κυβέρνηση επιτυγχάνεται όταν οι πολίτες 

συνεισφέρουν προδραστικά τη δική τους άποψη, αναλαμβάνοντας δράση ακόμη και 

όταν είναι «εκτός σύνδεσης», πραγματοποιώντας τις απόψεις που εκφράζουν σε 

διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.  
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3.4. Από την παροχή στην συμπαραγωγή υπηρεσιών  

 

Οι δημόσιες υπηρεσίες προσφέρονται στο ευρύ κοινό με γνώμονα το δημόσιο 

συμφέρον και σκοπό τη δημιουργία δημόσιας αξίας. Η δημόσια αξία είναι η κοινωνική 

αξία που δε μονοπωλείται, αλλά μοιράζεται ανάμεσα σε όλους τους δρώντες σε μια 

κοινωνία. Την ίδια ώρα που ο δημόσιες υπηρεσίες πρέπει να γίνουν πιο αποδοτικές και 

αποτελεσματικές, οι κυβερνήσεις πρέπει να σκεφτούν καινοτόμους τρόπους ανάπτυξης 

και οργάνωσης του δημόσιου τομέα ώστε να γεννηθεί η δημόσια αξία. 

 

Σε μια εποχή που κυριαρχούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε πείσμα της 

παγκόσμιας λιτότητας η δημόσια αξία μπορεί να γεννηθεί μέσα από τη συμπαραγωγή 

υπηρεσιών με εταίρους τη δημόσια διοίκηση και τους πολίτες. Ως συμπαραγωγή 

ορίζεται, σύμφωνα με τους Stephen P. Osborne, Zoe Radnor και Kirsty Strokosch 

(2016), η εκούσια ή ακούσια εμπλοκή χρηστών των δημοσίων υπηρεσιών στο 

σχεδιασμό, τη διαχείριση, την παροχή και/ή την αξιολόγησή τους και ως έννοια  

αποτελεί αυτή τη στιγμή ακρογωνιαίο λίθο στις διοικητικές μεταρρυθμίσεις ανά την 

υφήλιο.   

 

Όπως αναφέρει σε σχετικό άρθρο του ο Dennis Linders (2012), η έλλειψη 

πόρων έστρεψε τις αρχές στην αναζήτηση καινοτομικών ιδεών, που θα μπορούν να 

προσδώσουν δημόσια αξία χωρίς μεγάλη χρηματοδότηση. Για το λόγο αυτό πολλές 

ελπίδες εναποτέθηκαν στην έλευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, την ασύρματη 

επικοινωνία και τη διαδραστικότητα του διαδικτύου, διαύλους μέσω των οποίων οι 

πολίτες έχουν τη δυνατότητα να βοηθήσουν οι ίδιοι τους εαυτούς τους.  

 

Σύμφωνα με τον ίδιο, μεγάλη συζήτηση γίνεται μεταξύ των θεωρητικών για τις 

πιθανές επιπλοκές που μπορεί να φέρει αυτός ο συνεταιρισμός στη δημόσια διοίκηση, 

τα όρια που πρέπει να υπάρχουν, την αυξανόμενη κοινωνική ανησυχία για την πιθανή 

σύγχυση των ρόλων αλλά και την πιθανή ανάδειξη ενός νέου κοινωνικού συμβολαίου, 

το οποίο θα ενθαρρύνει τους πολίτες να παίξουν έναν πιο ενεργό ρόλο.  

 

Πανεπιστημιακοί και θεωρητικοί βλέπουν σε αυτά τα νέα διαδραστικά κανάλια 

τη δυνατότητα «της επανεξέτασης των παραδοσιακών ορίων και περιορισμών μεταξύ 

των ατόμων, του κοινού, των κοινωνικών ομάδων, και των κυβερνήσεων σε όλα τα 

επίπεδα» με τέτοιο τρόπο που θα αλλάξει δραματικά η ανάδειξη λύσεων και η παροχή 
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υπηρεσιών» με τη συνεισφορά της τεχνολογίας. Πλέον, οι δημόσιοι οργανισμοί και 

φορείς δεν αντιμετωπίζουν τους πολίτες ως καταναλωτές υπηρεσιών αλλά ως 

συνοδοιπόρους στη δημιουργία και παροχή τους στο ευρύ κοινό. Όπως χαρακτηριστικά 

αναφέρεται στο άρθρο, οι νέες αυτές δομές υιοθετήθηκαν πειραματικά και 

εφαρμόστηκαν από κυβερνήσεις χωρίς να έχει προηγηθεί εκτεταμένη θεωρητική 

ανάλυσή τους σε χώρες όπως:  

- οι ΗΠΑ με την «Πρωτοβουλία της Ανοιχτής Διακυβέρνησης» (Open 

Government Initiative) της κυβέρνησης του Μπάρακ Ομπάμα, η οποία δίνει έμφαση όχι 

μόνο στη διαφάνεια αλλά και στην συμμετοχή και συνεργασία 

- η Βρετανία με το πρόγραμμα «Μεγάλη Κοινωνία» (Big Society) που έχει ως 

θέση την αποκέντρωση και την εναπόθεση της εξουσίας σε «νάνο – επίπεδο» δηλαδή 

στα χέρια των πολιτών 

- η Σιγκαπούρη με την στρατηγική «Η κυβέρνηση μαζί σου» (Government-with-

You), μέσω της οποίας αναζητά τρόπους με τους οποίους η κυβέρνηση θα επικοινωνεί 

με τους πολίτες και θα διευκολύνει τη συνεργασία τόσο μεταξύ τους όσο και με τη 

δημόσια διοίκηση.  

 

Εδώ, σύμφωνα με τον Linders (2012), τίθεται το ερώτημα πώς όλα αυτά τα 

πλεονεκτήματα που απορρέουν από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το διαδίκτυο – 

ο εντοπισμός ανθρώπων με κοινά ενδιαφέροντα, η ανταλλαγή πληροφοριών, η 

δημιουργία ομάδων εργασίας, ο εκμηδενισμός του χώρου και του χρόνου, της ιεραρχίας 

– μπορούν να επηρεάσουν την σχέση κράτους – πολίτη. Οι απαντήσεις είναι σίγουρα 

σημαντικές, κατά τον αρθρογράφο, διότι οι νέες αυτές αντιλήψεις και πρωτοβουλίες 

έχουν και αντίλογο, αφού μια μερίδα ειδικών τις θεωρεί «τέχνασμα» των μη 

αποδοτικών κυβερνήσεων. Γι αυτό και ζητά από τους ακαδημαϊκούς προχωρήσουν 

στην ανάλυση τέτοιων πρωτοβουλιών ώστε να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο και να μπορεί 

να εκτιμηθεί σωστά και εμπεριστατωμένα η εφαρμογή τους και οι συνέπειές αυτής.  

 

Ο ίδιος, προτείνει την κατηγοριοποίηση των πρωτοβουλιών συμπαραγωγής 

υπηρεσιών με τους πολίτες ως εξής: α) με γνώμονα τη συμμετοχή του πολίτη στις 

κυβερνητικές αποφάσεις με τη μορφή της διαβούλευσης (Citizen to Government) β) με 

γνώμονα την ολοκληρωμένη πληροφόρηση των πολιτών από τις κυβερνήσεις 

(Government to Citizen) και γ) με γνώμονα την «αυτο-οργάνωση» των πολιτών όπου οι 

κοινότητες διαχειρίζονται μόνες τους τη διοίκησή τους χωρίς ανάμειξη της κεντρικής 

κυβέρνησης (Citizen to Citizen).  
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Ταξινόμηση πρωτοβουλιών συμπαραγωγής από πολίτες στην εποχή των social media 

 

 Citizen to Government (C2G) Government to Citizen (G2C) Citizen to Citizen (C2C) 

Σχεδιασμός Διαβούλευση και ιδέες 
Η διαβούλευση δίνει τη 

δυνατότητα στους 
πολίτες να μοιραστούν 
τις απόψεις τους με την 

κυβέρνηση, σε μια 
προσπάθεια βελτίωσης 
της αντιπροσώπευσης 
και της ανταπόκρισης 

αλλά και βοήθειας προς 
την κυβέρνηση για  να 
επιλέξει την καλύτερη 

δυνατή πολιτική 

Πληροφόρηση και ώθηση 
Οι κυβερνήσεις εξοπλίζουν 
τους πολίτες με τα δεδομένα 

που χρειάζονται για να 
πάρουν σωστές αποφάσεις. 

Στο πλαίσιο της «ώθησης», η 
κυβέρνηση προσπαθεί να 
σχεδιάσει πολιτικές και  

υπηρεσίες με τέτοιο τρόπο 
ώστε να διαφυλάσσεται η 

ελευθερία της επιλογής αλλά 
και να προκρίνεται η 

«κοινωνικά καλύτερη» 
επιλογή 

 

Αυτό-οργάνωση 
Η αυτό-οργάνωση των 

πολιτών προκύπτει όταν 
οι κοινότητες είναι 

αυτοδιοίκητες με πολύ 
μικρή αν όχι μηδενική 

ανάμειξη της 
κυβέρνησης 

Εκτέλεση Πληθοπορισμός  
και συν-παροχή 

Στον πληθοπορισμό η 
κυβέρνηση παραδίδει 
ένα πρόβλημα προς 

επίλυση ή μια δράση 
προς εκτέλεση στο 

κοινό. Σε προσωπικό 
επίπεδο αυτό μπορεί να 
σημαίνει ότι ο πολίτης 
επιλέγει ή «ράβει» την 

υπηρεσία σύμφωνα με τα 
μέτρα ή τις ανάγκες του. 
Σε κοινωνικό επίπεδο, 

μπορεί να πάρει τη 
μορφή της διοχέτευσης 
δημοσίων υπηρεσιών 

μέσω κοινωνικών 
επιχειρήσεων και 

εθελοντικών ομάδων 

Ενσωμάτωση 
οικοσυστήματος 

Η κυβέρνηση μπορεί να 
δημιουργήσει ένα περιβάλλον 

πιο ευνοϊκό στην ιδιωτική 
παραγωγή μέσω μεγαλύτερης 

αφομοίωσης όπου 
κυβερνητικοί παράγοντες 

ενσωματώνονται στην 
κοινότητα και συνεισφέρουν 

στη δημιουργία δημόσιας 
αξίας και στην οικοδόμηση  
εμπιστοσύνης, συχνά εκτός 

των επίσημων εξουσιών. 
Ευρέως πρόκειται για 

ελεύθερη διανομή 
κυβερνητικής γνώσης, δομών 

και άλλων αγαθών για τα 
οποία το κοινό έχει αρχικά 

πληρώσει 

Αυτοεξυπηρέτηση 
Η αυτοεξυπηρέτηση 

προκύπτει όταν η 
κυβέρνηση αναμένει 
από τους πολίτες να 
παρέχουν οι ίδιοι μια 
δημόσια υπηρεσία, 

κάποιες φορές μέσα από 
ένα ευνοϊκό πλαίσιο που 

παρέχει η κυβέρνηση. 
Π.χ. η παράδοση 

πάρκων ή η 
αστυνόμευση γειτονιάς 

σε εθελοντές. Η 
αυτοεξυπηρέτηση 

μπορεί να λάβει μορφή 
μεγαλύτερης 

συνεργασίας, όπου οι 
πολίτες βοηθούν ο ένας 

τον άλλον  
Παρακολού- 
Θηση 

Αναφορές πολιτών 
Σε αυτή την περίπτωση 

οι πολίτες παρέχουν 
πληροφορίες στην 
κυβέρνηση. Π.χ. 

ανατροφοδότηση σε 
κυβερνητικές υπηρεσίες 
(ικανοποίηση χρήστη), 

αναφορές για εγκλήματα 
και λακκούβες, 

παρακολούθηση της 
διαφθοράς 

Κυβέρνηση ανοιχτού τύπου 
Οι κυβερνήσεις 

προσανατολίζονται προς την 
διακυβέρνηση ανοιχτού 

τύπου, όπου οι πληροφορίες 
διαδίδονται προδραστικά. 

Στόχος είναι η δημοσιοποίηση 
των εσωτερικών διεργασιών 

της κυβέρνησης ώστε να 
ενδυναμωθούν οι πολίτες και 
να ελέγχουν την κυβέρνησή 

τους 

Αυτό-επιθεώρηση 
Η αυτό-επιθεώρηση 

παίρνει τη μορφή 
διαδικτυακών 
συστημάτων 

στηριζόμενων σε 
αναφορές πολιτών, όπου 

μηχανισμοί 
ανατροφοδότησης 

αντικαθιστούν τους 
κεντρικούς ελέγχους και 
την τήρηση κανονισμών 
σε νοσοκομεία, σχολεία 
και τοπικά συμβούλια 

 

 Σύμφωνα με τον Linders, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οι πλατφόρμες 

διαδικτυακής συνεργασίας βοηθούν τις κοινότητες να αυτοοργανωθούν πιο εύκολα και 

πιο αποτελεσματικά, αφού το διαδίκτυο «γκρεμίζει» την έννοια του χρόνου, του χώρου 
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και της ιεραρχίας στη διαδικασία της λήψης αποφάσεων. Αυτές οι ίδιες πλατφόρμες 

προσφέρουν νέους διαύλους για τον συντονισμό της συλλογικής δράσης και ένα όχημα 

για τους πολίτες ώστε να εκτελούν λειτουργίες της κυβέρνησης τις οποίες το κράτος 

είτε αρνείται είτε αδυνατεί να παρέχει. 

 

Παρόλο που ο ίδιος υποστηρίζει ότι είναι αναγκαία η παραπέρα συστηματική 

και εμπειρική ανάλυση, θεωρεί ότι η παρουσία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και η 

διαδραστικότητα του web 2.0 βελτιώνουν και επεκτείνουν τη βιωσιμότητα και τη 

δυνατότητα της συμπαραγωγής υπηρεσιών. Κι αυτό όχι μόνο μέσα από την 

παραδοσιακή διαβούλευση, αλλά και μέσω της κυβερνητικής πληροφόρησης, βοήθειας 

και ενεργοποίησης των ιδιωτικών δράσεων και μέσω της αλληλοβοήθειας των πολιτών, 

όπου οι νέες τεχνολογίες παίρνουν τη θέση της κυβέρνησης και γίνονται το όχημα για 

συλλογική δράση. Με τον τρόπο αυτό, σύμφωνα πάντα με τον Linders, τα όρια μεταξύ 

κυβέρνησης και κοινού μεταβάλλονται και τελικά ξεθωριάζουν… 

 

Στο τέλος της μέρας, η βασική ερώτηση που αντιμετωπίζει η κοινωνία είναι 

«ποια δημόσια αξία πρέπει να δημιουργηθεί και πώς μπορεί η δημιουργία της να 

εξασφαλιστεί με τον πιο αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο». Και μπορεί η 

κυβέρνηση να θεωρείται μονόδρομος τυπικά, αλλά τα νέα εργαλεία της τεχνολογίας 

έχουν αρχίσει να ενδυναμώνουν μη κρατικούς δρώντες με δυνατότητες αυτοργάνωσης 

και δημιουργίας αξίας. Δεν τίθεται πλέον το ερώτημα «μαύρο ή άσπρο» - «κυβέρνηση 

ή μη» αλλά το ερώτημα «πώς θα διαμοιραστούν οι ευθύνες μεταξύ όλων των 

ενδιαφερόμενων μερών». 

 

Κατά τον αρθρογράφο, πριν την είσοδο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην 

ζωή των πολιτών, οι κυβερνήσεις τους αντιμετώπιζαν ως καταναλωτές στο πλαίσιο της 

υιοθέτησης του Νέου Δημόσιου Μάνατζμεντ. Τώρα πια οι πολίτες μπορούν εύκολα να 

αυτοοργανωθούν και να συνεργαστούν. Το μοντέλο της μετασχηματιστικής ηγεσίας 

παρουσιάζει εμφατικά την ενδυνάμωση του κοινού και καλεί τις κυβερνήσεις να 

παρέχουν στους πολίτες τα απαραίτητα τεχνολογικά εργαλεία ώστε να δημιουργήσουν 

οι ίδιοι δημόσια αξία. Τέτοιες πρωτοβουλίες όμως βρίσκονται σε πρώιμα στάδια.  

 

Ο Linders αναφέρεται και στα αδύνατα σημείων τέτοιων πρωτοβουλιών, 

επισημαίνοντας ότι οι νέες τεχνολογίες και η πρόσβαση σε αυτές δίνουν κίνητρα στους 

ήδη ενδυναμωμένους πολίτες και όχι σε όλους. Θεωρεί επίσης ότι μερίδα του κοινού 
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εκλαμβάνει τη συμμετοχή και τη συμπαραγωγή ως προσπάθεια αποτίναξης του ζυγού 

των δημόσιων υπηρεσιών και όχι ως προσπάθεια επανασχεδιασμού του δημόσιου τομέα 

ώστε να είναι αποτελεσματικότερος και φορέας δημόσιας αξίας.  

 

Συμπερασματικά, κατά τη μετάβαση από την ηλεκτρονική διακυβέρνηση (e-

Government), όπου ο πολίτης αντιμετωπίζεται ως πελάτης, στην διακυβέρνηση με τη 

συμμετοχή όλων (We- Government), όπου ο πολίτης αντιμετωπίζεται ως εταίρος, 

μπορεί να γίνουμε μάρτυρες ενός νέου είδους κοινωνικού συμβολαίου. Κατά το 

συγγραφέα του άρθρου, το νέο αυτό κοινωνικό συμβόλαιο θα περιλαμβάνει την 

εμπιστοσύνη της κοινωνίας στα ίδια τα μέλη της ώστε να παίξουν έναν πιο ενεργό ρόλο 

στη λειτουργία της κυβέρνησής τους, η οποία θα συνεχίσει να παρέχει τους νόμους, 

τους κανόνες και την πρόσβαση στις δομές. Οι πολίτες από την πλευρά τους θα 

επωμιστούν περισσότερες ευθύνες σε αντάλλαγμα της συμμετοχής τους στη λήψη 

αποφάσεων.  

 

3.5. Η έννοια του πληθοπορισμού (crowdsourcing) 

 

Μια από τις πολλά υποσχόμενες δυνατότητες που μπορούν να προσφέρουν τα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης στη δημόσια διοίκηση, είναι η αναζήτηση λύσεων στα 

προβλήματα δημόσιας πολιτικής μέσω του πληθοπορισμού, όπως αποδίδεται στην 

ελληνική ο όρος «crowdsourcing». Πρόκειται για μια ευρεία έννοια που αφορά στην  

ανάθεση ενός έργου σε μεγάλο αριθμό ανθρώπων σε εθελοντική βάση με τη μορφή 

ανοιχτής πρόσκλησης προς όλους όσους μπορούν να συνεισφέρουν. Ο όρος 

χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον Jeff Howe το 2006, στην έκδοση του Wired 

με τίτλο "The Rise of Crowdsourcing", όπου περιγράφει διάφορες εφαρμογές της 

μεθόδου από εταιρείες ποικίλης εξειδίκευσης. 

 

Η ανάληψη της εργασίας, η οποία ποικίλλει σε πολυπλοκότητα και σε βαθμό 

που είναι χωρισμένη και στην οποία το πλήθος πρέπει να συμμετάσχει με προσωπική 

εργασία, χρήματα, γνώση, εμπειρία, περιλαμβάνει πάντοτε αμοιβαίο όφελος και για τις 

δύο πλευρές. Οι χρήστες λαμβάνουν την ικανοποίηση κάποιας ανάγκης τους, είτε αυτή 

είναι οικονομική, είτε κοινωνική αναγνώριση, προσωπική ικανοποίηση, ανάπτυξη 

ατομικών ικανοτήτων σε κάποιο τομέα, ενώ ο εκκινητής της πρωτοβουλίας 

(πληθοποριστής) αποκτά και χρησιμοποιεί προς όφελός του, αυτά που έχει συνεισφέρει 
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ο χρήστης στο εγχείρημα, τα οποία εξαρτώνται από τη δραστηριότητα που έχει 

αναλάβει ο χρήστης. 

 

 Ο όρος έχει γίνει δημοφιλής ως μια συντόμευση της τάσης για την ανάδειξη της 

μαζικής συνεργασίας που προσφέρουν οι τεχνολογίες του Web 2.0, προκειμένου να 

επιτευχθούν συγκεκριμένοι επιχειρηματικοί στόχοι. Πρόσφατα, ο πληθοπορισμός 

άρχισε να αξιοποιείται από κυβερνήσεις και μη κυβερνητικούς οργανισμούς για 

κοινωφελείς λόγους, διευρύνοντας τη συμμετοχή και ενισχύοντας την κοινωνική 

συνοχή (WIKI Υπηρεσιών και Διαδικασιών). 

 

Τα πλεονεκτήματα του crowdsourcing είναι τα εξής, όπως αυτά αναφέρονται 

στο Wiki Υπηρεσιών και Διαδικασιών: 

-Τα προβλήματα μπορούν να επιλυθούν με συγκριτικά μικρό κόστος και συχνά 

πολύ γρήγορα 

-Η ανταμοιβή γίνεται με βάση τα αποτελέσματα ή δεν υπάρχει καν 

-Ο οργανισμός μπορεί να αξιοποιήσει ένα μεγαλύτερο εύρος δεξιοτήτων από 

αυτό που διαθέτει 

-Ακούγοντας το πλήθος, οι οργανισμοί αποκτούν άμεση επίγνωση των 

επιθυμιών των πελατών τους. 

 

Ο πληθοπορισμός έχει δεχθεί κριτική για διάφορους λόγους, όπως για το ότι δεν 

παράγει πάντα ποιοτικά αποτελέσματα ή επειδή χρησιμοποιείται για την ανάθεση 

φθηνής - ή ακόμη δωρεάν - εργασίας. Όταν το Facebook ξεκίνησε το πρόγραμμα 

προσαρμογής του σε τοπικές γλώσσες το 2008, αντιμετώπισε και τα δύο είδη κριτικής. 

Παρότι η έννοια του πληθοπορισμού έγινε πρόσφατα γνωστή και σχετίστηκε με 

διαδικασίες μέσω διαδικτύου, υπάρχουν πολλές προσπάθειες που αναδρομικά θα 

μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως τέτοιες, όπως τo Oxford English Dictionary (OED), 

που αποτυπώνει ένα από τα πιο παλιά παραδείγματα πληθοπορισμού. Στα μέσα του 

19ου αιώνα, μια ανοικτή πρόσκληση προς εθελοντές δημοσιοποιήθηκε, με σκοπό τη 

συγκέντρωση όλων των λέξεων στην Αγγλική γλώσσα με συνοδεία παραδειγμάτων 

χρήσης. Συνολικά, συγκεντρώθηκαν πάνω από έξι εκατομμύρια στοιχεία σε μια 

περίοδο διάρκειας 70 ετών.  

 

Στις μέρες μας, ο πληθοπορισμός μπορεί να αποτελέσει ένα μηχανισμό επίλυσης 

προβλημάτων για κυβερνήσεις και μη κερδοσκοπική χρήση. Η διαφορά σε σχέση με 
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την αξιοποίηση του crowdsourcing για επιχειρηματικούς σκοπούς, είναι πως ο αρχικός 

δημιουργός της διαδικασίας επίλυσης του προβλήματος (κυβέρνηση, μη κερδοσκοπικοί 

οργανισμοί) και οι συμμετέχοντες στη διαδικασία (πολίτες), έχουν αμοιβαία και κοινά 

οφέλη. 

 

Γενικότερα, η ανάπτυξη των συνεργατικών υπηρεσιών στο διαδίκτυο, η 

κουλτούρα της εθελοντικής συμμετοχής, τα κοινωνικά δίκτυα και τα έργα ανοικτού 

περιεχομένου και δεδομένων, οδηγούν σε μια νέα συλλογική πραγματικότητα στο 

Διαδίκτυο. Εθελοντές, αναλαμβάνουν συλλογικά να εκτελέσουν ένα έργο ή να 

προσφέρουν μια υπηρεσία, μοιράζοντας μεταξύ τους την προσπάθεια και 

προσφέροντας ελεύθερα τα αποτελέσματά της. Δηλαδή το πλήθος μπορεί να προσφέρει 

τη συλλογική εμπειρία και ευφυΐα για το κοινό καλό. Αυτή η παγκόσμια δυναμική 

συμμετοχής και αλληλοβοήθειας, είναι ευκαιρία για να παρακαμφθούν αργοκίνητες και 

πολύπλοκες γραφειοκρατικές διαδικασίες ή/και να αντιμετωπιστεί η έλλειψη πόρων, 

ώστε να δοθούν άμεσες λύσεις σε σημαντικά προβλήματα, ενισχύοντας παράλληλα την 

αλληλεγγύη και την κοινωνική συνοχή. 

 

Σύμφωνα με την ερευνήτρια Tanya Aytamurto (2013) η συλλογική νοημοσύνη 

(Collective Intelligence), αξιοποιείται όλο και περισσότερο μέσω πληθοπορισμού για 

τις δημοκρατικές διαδικασίες, με την Ισλανδία να είναι πρωτοπόρος στο  άνοιγμα μιας 

διαδικασίας αναθεώρησης του Συντάγματος το 2011. Σε αυτή τη διαδικασία 

χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο ο πληθοπορισμός για να συλλεχθούν οι προτάσεις και οι 

ιδέες του κοινού.  

 

Σε άρθρο της Aytamurto για τις επιπτώσεις και τις προκλήσεις του 

πληθοπορισμού (2013), αναφέρεται ότι ο μηχανισμός της αξιοποίησης της συλλογικής 

νοημοσύνης μέσω πληθοπορισμού δημιουργεί την υπόσχεση μιας πιο ανοιχτής 

κοινωνίας και επιφέρει την ενδυνάμωση των πολιτών μέσω της συμμετοχής, αφού εξ 

ορισμού αποτελεί ένα ανοιχτό κάλεσμα προς όλους να συμμετέχουν σε κάποια εργασία, 

ανοιχτή στο διαδίκτυο, συμβάλλοντας με πληροφορίες, γνώσεις ή ταλέντα. 

 

Όπως επισημαίνει η ίδια ερευνήτρια, επειδή ο πληθοπορισμός γίνεται όλο και 

πιο κοινή μέθοδος στις διαδικασίες χάραξης πολιτικών, γίνονται όλο και πιο 

αναγνωρίσιμες οι προκλήσεις, οι οποίες τον συνοδεύουν. Αρχικά θα πρέπει να υπάρχει 

σημαντική ποικιλότητα στο πλήθος, προκειμένου να υλοποιηθεί το ιδεώδες της 
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συλλογικής νοημοσύνης. Συνεπώς κυβερνήσεις και οι δημόσιες υπηρεσίες οφείλουν να 

κάνουν σημαντικές προσπάθειες για να πληροφορήσουν τους πολίτες για αυτές τις 

δυνατότητες συμμετοχής. Σε αρκετές περιπτώσεις λείπει η κατάλληλη επικοινωνία με 

τους πολίτες σχετικά με τη δυνατότητα και την επίδραση της συμμετοχής τους. Κατά 

δεύτερον, ο πληθοπορισμός μπορεί εύκολα να εκφυλιστεί σε πολιτική βιτρίνα, όπου οι 

φωνές των πολιτών δεν ακούγονται πραγματικά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4  

 

 ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 

 

 4.1. Η πρωτοπόρος Σιγκαπούρη - Παράδειγμα καλών πρακτικών  

 

Η κυβέρνηση της Σιγκαπούρης έχει μακρά ιστορία στην παροχή ψηφιακών 

υπηρεσιών προς τους πολίτες της αλλά ως τώρα επρόκειτο για μια μονόδρομη 

διαδικασία.  

 

Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 2011-2015 

(eGov 2015) η κυβέρνηση θέλησε να δραστηριοποιήσει τους πολίτες και τους 

οργανισμούς του δημόσιου τομέα εμπλέκοντάς τους σε μια συνεργατική διεργασία, 

τόσο μέσα από την πρόοδο στην ψηφιακή τεχνολογία όσο και μέσα από τις βασικές 

αρχές των ανοιχτών δεδομένων. Αυτό αναφέρεται σε σχετική έκθεση που δημοσίευσε 

στην ηλεκτρονική του σελίδα το Κέντρο Δημόσιας Επιρροής (Centre for Public Impact, 

2016), το οποίο τονίζει ότι από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 η κυβέρνηση της 

Σιγκαπούρης αξιοποίησε την εξέλιξη στις τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών 

για τη «μεταμόρφωση» της δημόσιας διοίκησης και της παροχής υπηρεσιών. 

Κατόρθωσε, σύμφωνα με την ίδια έκθεση, να προσφέρει στους πολίτες και στις 

επιχειρήσεις ανώτερο επίπεδο εξυπηρέτησης και εξοικονόμησης κόστους μέσω της 

αυξημένης παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας στην παροχή υπηρεσιών. Σε 

κάθε περίπτωση όμως επρόκειτο για παροχή πληροφοριών προς το κοινό με κάποια 

μόνο ψήγματα διαδραστικής επικοινωνίας μεταξύ κυβέρνησης και πολιτών. 

 

Η σηματοδότηση μιας νέας εποχής για τη Σιγκαπούρη ήλθε, σύμφωνα με το 

Κέντρο Δημόσιας Επιρροής, με την εισαγωγή του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 2011-2015 (eGov2015). Κεντρική ιδέα ήταν η μετάβαση 

από την προσέγγιση «η κυβέρνηση για σένα» σε αυτή της «κυβέρνησης μαζί με σένα», 

με βασικό όραμα αυτό της συνεργατικής διακυβέρνησης, όπου κυβέρνηση, πολίτες και 

ιδιωτικός τομέας αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και συνδημιουργούν τις υπηρεσίες. Έτσι 

σήμερα, πολίτες και επιχειρήσεις στη Σιγκαπούρη έχουν πρόσβαση σε πάνω από 1600 

ηλεκτρονικές διαδικτυακές υπηρεσίες και σε πάνω από 300 υπηρεσίες με τη χρήση 

κινητής τηλεφωνίας, οι οποίες παρέχονται από την κυβέρνηση.   
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To eGov2015 χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από το κράτος με κύριο μέτοχο το 

υπουργείο Οικονομικών, το οποίο και χαράσσει την πολιτική, την Αρχή Ανάπτυξης 

Πληροφοριών και Επικοινωνιών, η οποία στηρίζει τεχνικά το πρόγραμμα και ανώτατα 

στελέχη κυβερνητικών υπηρεσιών, που είναι υπεύθυνοι για τη σωστή λειτουργία του 

προγράμματος ο καθένας για λογαριασμό της δομής του. 

 

Όπως σημειώνεται στην ίδια έκθεση, το eGov2015 παρουσιάστηκε ως 

επακόλουθο της επιτυχίας της προηγούμενης κυβερνητικής πρωτοβουλίας (eGov2010), 

για την οποία το 87% των ανθρώπων δήλωσε ικανοποιημένο από την ποιότητα των 

παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και το 93% δήλωσε ότι συστήνει την 

συναλλαγή με την κυβέρνηση μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών. 

 

Οι στόχοι του Προγράμματος επικεντρώνονταν ουσιαστικά στον εξής έναν, την 

ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ πολιτών, κυβέρνησης και ιδιωτικού τομέα για τη 

δημιουργία δημόσιας αξίας.  To eGov2015  βασίστηκε σε τρεις  πυλώνες:  

- την πρόοδο στις τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών σε παγκόσμιο 

επίπεδο και ειδικότερα στην τεχνολογία κινητής τηλεφωνίας  

-ένα μορφωμένο και καλά πληροφορημένο κοινό και  

-την τάση προς τα ανοιχτά δεδομένα και την ανοιχτή διακυβέρνηση. 

 

 Λόγω του γεγονότος ότι όλες οι πρωτοβουλίες είχαν ως γνώμονα την ωφέλεια 

των πολιτών, η κυβέρνηση ανέπτυξε εργαλεία όπως το REACH (Reaching Everyone 

for Active Citizenry @ Home) και την πλατφόρμα ανοιχτών δεδομένων (data.gov.sg) – 

διαδικτυακή πύλη – ώστε οι πολίτες να είναι σε θέση να εντοπίσουν κυβερνητικά 

αρχεία και δεδομένα και να ανατροφοδοτούν τις απόψεις τους σε σχέση με τις δημόσιες 

πολιτικές. Όσον αφορά το REACH (Εικόνα 1), όπως αναφέρεται και στη σχετική 

ιστοσελίδα www.reach.gov.sg, πρόκειται για τη βασική υπηρεσία ανατροφοδότησης 

μεταξύ κυβέρνησης και πολιτών, η οποία έχει ιδρυθεί για να διευκολύνει το σύνολο των 

κυβερνητικών προσπαθειών για επικοινωνία με το κοινό για εθνικά και κοινωνικά 

ζητήματα.  

Ο συγκεκριμένος οργανισμός ξεκίνησε το 1985 ως Μονάδα Ανατροφοδότησης 

και τον Οκτώβριο του 2006 αναδομήθηκε για να προχωρήσει ένα βήμα πέρα από την 

απλή συλλογή των σχολίων των πολιτών και να μετατραπεί σε μια υπηρεσία «όχημα» 

για τη συμμετοχή και τη διασύνδεση με τους πολίτες.   
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Εικόνα 1: Η βασική πλατφόρμα διαλόγου μεταξύ κυβέρνησης και πολιτών της Σιγκαπούρης στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.reach.gov.sg 

 

Τον Ιανουάριο του 2009, το REACH παρουσιάστηκε ως η ηλεκτρονική 

πλατφόρμα των κυβερνητικών δεσμεύσεων με σκοπό το χτίσιμο μιας ανοιχτής σχέσης 

μεταξύ κράτους και πολίτη, όπου τα δύο μέρη θα εργάζονται από κοινού με έναν 

διαρκή και ανοιχτό διάλογο. 

 

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της υπηρεσίας, τρεις είναι οι στόχοι- 

κλειδιά: 

1. Η συλλογή και κατανόηση των συναισθημάτων των πολιτών  

2. Η επικοινωνία και η δέσμευση όσο το δυνατόν περισσότερων 

πολιτών είτε μέσω παραδοσιακών διαύλων είτε μέσω διαδικτυακών καναλιών, 

συμπεριλαμβανομένων μηνυμάτων κινητής τηλεφωνίας και ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, φόρουμ, μέσων κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook και το Twitter. 

3. Προώθηση του προφίλ του ενεργού πολίτη μέσω της ενημέρωσης 

και της ενθάρρυνσης για συμμετοχή. 

 

Τρεις είναι και οι στρατηγικοί στόχοι για να επιτευχθεί το όραμα της 

συνεργατικής κυβέρνησης, τους οποίους ορίζει ονομαστικά έναν προς έναν ο Kelvin 

Ho Wen Bin (2011) σε άρθρο του στην ηλεκτρονική σελίδα wiki.nus.edu.sg ως εξής: 

 

Α) Συνδημιουργία για μεγαλύτερη αξία. Από τη στιγμή που το διαδίκτυο 

αποτελεί μια αποτελεσματική επιλογή διάχυσης της πληροφορίας, οι πληροφορίες και 
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οι υπηρεσίες που βρίσκονται στις κυβερνητικές ιστοσελίδες θα αναβαθμίζονται 

συνεχώς. Στο μεταξύ, με τον πληθυσμό που χρησιμοποιεί έξυπνα τηλέφωνα να 

αυξάνεται, η κυβέρνηση θα προχωρήσει στην εισαγωγή νέων, καινοτόμων 

χαρακτηριστικών. Οι πελάτες – πολίτες θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στην 

πληροφορία και να κάνουν συναλλαγές με την κρατική μηχανή παντού και πάντα. Για 

το λόγο αυτό η κυβέρνηση διερευνά νέους διαύλους παροχής υπηρεσιών και 

αναπτύσσει προγράμματα για προσωποποιημένη παροχή υπηρεσιών. Για παράδειγμα, 

σήμερα οι κάτοικοι της Σιγκαπούρης μπορούν να εγγραφούν και να έχουν πρόσβαση σε 

δημόσιες υπηρεσίες χρησιμοποιώντας έναν κωδικό (SignPass)  τον οποίο καταχωρούν 

κάτω από την εθνική τους ταυτότητα, διαφορετικό αν πρόκειται για πολίτες και άλλον 

εφόσον πρόκειται για επιχειρήσεις.  

 

Εξάλλου, το γεγονός ότι η χρήση της κοινωνικής δικτύωσης βαίνει αυξανόμενη, 

ευνοεί σαφώς την κυβέρνηση, η οποία μπορεί να επωφεληθεί από την επικοινωνία με 

τη συλλογική νοημοσύνη του πλήθους.  

      

 Β) Επικοινωνία για ενεργή συμμετοχή. Το eGov2015 στοχεύει στην αύξηση 

της ευαισθητοποίησης και της ανάμειξης των πολιτών στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν μια δημοφιλή επιλογή από τη 

στιγμή που οι κάτοικοι της Σιγκαπούρης είναι μόνιμα συνδεδεμένοι σε ιστοσελίδες 

όπως το Facebook, το Twitter, το YouTube, αλλά και σε μπλογκς και διάφορα φόρα. 

  

Η δημόσια διαβούλευση είναι ένα κρίσιμο εργαλείο για την κυβέρνηση όταν 

πρόκειται να πάρει αποφάσεις για δημόσιες πολιτικές ή να κάνει προτάσεις και να 

εισάγει νέα προγράμματα. Πέραν αυτού, το eGov2015 στοχεύει στη συνεχή 

επικοινωνία με τους ενεργούς πολίτες, οι οποίοι πρόθυμα καταθέτουν την άποψή τους 

όσον αφορά στην εισαγωγή νέων δημόσιων πολιτικών.  

 

Σε έρευνα που πραγματοποίησε τον Ιούλιο του 2011 η εταιρία Nielsen Media 

Index βρέθηκε ότι το 85% των ψηφιακών καταναλωτών στη Σιγκαπούρη κατέχουν 

κινητό τηλέφωνο που συνδέεται στο διαδίκτυο και το 69% συνδέεται σε κοινωνικά 

δίκτυα. Το Φεβρουάριο του 2010, σε άλλη έρευνα της ίδιας εταιρίας είχε βρεθεί ότι οι 

άνθρωποι που συμμετέχουν τουλάχιστον σε ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης είναι πάνω 

από το μισό του συνόλου του πληθυσμού της Σιγκαπούρης. Τώρα (το Νοέμβριο του 
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2011) τα δύο τρία του πληθυσμού άνω των 15 χρησιμοποιούν το διαδίκτυο – ποσοστό 

67% - και το 80% των πολιτών έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο σε καθημερινή βάση. 

 

Γ) Μεταμόρφωση του συνόλου της κυβέρνησης. Με κύριο στόχο να 

συμβαδίζει με την ταχύτατη πρόοδο της τεχνολογίας, η κυβέρνηση της Σιγκαπούρης  θα 

κατασκευάσει τη νέα γενιά υποδομών για τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των 

δημόσιων υπηρεσιών. Επίσης θα ενθαρρύνει τη συνεργασία και την αποδοτικότητα των 

δημοσίων υπαλλήλων ώστε να εργάζονται έξυπνα, γρήγορα και διαλειτουργικά, για την 

καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών – πελατών εκμεταλλευόμενοι τον πλούτο των 

κυβερνητικών αρχείων και δεδομένων με τη χρήση της οπτικοποίησης, της στατιστικής, 

της προσομοίωσης και των εργαλείων πρόβλεψης. Οι δημόσιες υπηρεσίες θα 

κατορθώσουν έτσι να βελτιώσουν και τις διαδικασίες τους, να ταυτοποιήσουν τα κενά 

αλλά και τις ευκαιρίες και συνεπώς να αυξήσουν την επιχειρησιακή αποδοτικότητά 

τους.    

 

Σύμφωνα με τη σχετική παρουσίαση (Singapore e – Government Journey) της 

Αρχής Ανάπτυξης των Τηλεπικοινωνιών της Σιγκαπούρης, η πρόοδος που έχει 

σημειωθεί στη δημόσια διοίκηση και διακυβέρνηση της χώρας είναι αποτέλεσμα 

τριακονταετούς σκληρής δουλειάς με μόνιμο σκοπό την εξυπηρέτηση του πολίτη και 

την ηλεκτρονική επικοινωνία με το κοινό. Και το αποτέλεσμα της όλης προσπάθειας 

αποτυπώνεται στο γεγονός ότι οι επιτυχίες και τα κατορθώματα της συγκεκριμένης 

χώρας είναι αντικείμενο διεθνούς ενδιαφέροντος. 

 

4.2. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στη ρουμανική δημόσια διοίκηση  

 

Δεδομένης της σημασίας, των προκλήσεων και της περιπλοκότητας της 

επικοινωνίας με μέσα κοινωνικής δικτύωσης στη δημόσια διοίκηση, είναι σημαντική η 

ανάλυση της επίδρασής τους. Για το λόγο αυτό το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής της 

Ρουμανίας προχώρησε σε ανάλυση της επίδρασης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 

στα επίσημα στατιστικά επικοινωνίας και διάδοσης της πληροφορίας, η οποία 

δημοσιεύτηκε στην Ρουμανική Στατιστική Επιθεώρηση (Ένθετο Νο 9/2015).  

 

Σύμφωνα με τη σχετική μελέτη (Social media in Romanian public 

administration – case study: National Institute of Statistics) των Iulia Alexandra 

Nicolescu και Andreea Mirica, η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ως διαύλου 
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επικοινωνίας στις επίσημες στατιστικές της Ρουμανίας εφαρμόστηκε μόλις στα τέλη 

του 2013 οπότε και δημιουργήθηκε τμήμα επικοινωνίας. Ως τότε, ο δημόσιος τομέας 

διοικείτο από αυστηρούς κανόνες όσον αφορά και στην ελεύθερη διακίνηση της 

πληροφορίας. Με την είσοδο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στη δημόσια διοίκηση, 

εμφανίστηκαν νέοι ορίζοντες όσον αφορά κυρίως στον έλεγχο της διαφάνειας, αλλά και 

μεγάλες προκλήσεις και εμπόδια που θα πρέπει οι δημόσιοι οργανισμοί να ξεπεράσουν 

ώστε να εφαρμοστεί επιτυχώς αυτός ο νέος τρόπος επικοινωνίας. 

 

Όπως χαρακτηριστικά σημειώνεται στην ίδια μελέτη, τίθενται ζητήματα 

έλλειψης οργανωσιακών πόρων, έλλειψης προστασίας της ιδιωτικής ζωής, όπως η 

προστασία της ανωνυμίας των πολιτών που χρησιμοποιούν το Facebook και Twitter για 

να επικοινωνήσουν με μια δημόσια αρχή, έλλειψης ασφάλειας, όπως η πιθανή λαθραία 

εισαγωγή κακόβουλου λογισμικού σε κυβερνητικές ιστοσελίδες. Οι δημόσιοι 

οργανισμοί θα πρέπει να αντιμετωπίσουν και να επιλύσουν όλα τα θέματα αυτού του 

είδους προτού εγκαινιάσουν την επικοινωνία τους μέσω των μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης.  

 

Οι δύο Ρουμάνοι ερευνητές εκθέτουν το ζήτημα της ετοιμότητας των δημοσίων 

υπαλλήλων να αποδεχτούν την τεχνολογική εξέλιξη και να συμβιβαστούν με το γεγονός 

ότι ζούμε πια στην ψηφιακή εποχή. Όπως αναφέρεται στη μελέτη, επειδή τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν μια καινούρια πραγματικότητα για τους δημόσιους 

οργανισμούς, έχουν ήδη εκδοθεί οδηγοί χρήσης τους για τους δημοσίους υπαλλήλους, 

οι οποίοι τονίζουν μεταξύ άλλων την έλλειψη εκπαίδευσης του προσωπικού σε αυτόν 

τον τομέα, την έλλειψη πόρων και το αυστηρό νομικό πλαίσιο αναφορικά με την 

προστασία των δεδομένων ως ανασταλτικούς παράγοντες.  

 

Με δεδομένη τη διστακτικότητα των δημόσιων υπηρεσιών να χρησιμοποιήσουν 

τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρουσιάστηκαν, σύμφωνα με τη συγκεκριμένη μελέτη 

του Εθνικού Ινστιτούτου Στατιστικής, τρία διαφορετικά προγράμματα με διαφορετική 

προσέγγιση το καθένα. Το πρώτο αφορά στην προετοιμασία του εθνικού συστήματος 

ηλεκτρονικής διοίκησης, το οποίο περιλαμβάνει την εκπαίδευση των δημοσίων 

λειτουργών στη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και άλλων εργαλείων 

ψηφιακής διακυβέρνησης. Το δεύτερο πρόγραμμα υπό τον τίτλο «Διαφάνεια και 

ποιότητα στη δημόσια διοίκηση μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης» είναι 

ουσιαστικά μια ερευνητική έκθεση για το πώς τα μέσα αυτά μπορούν να συνεισφέρουν 
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στην αύξηση της δέσμευσης από πλευράς της δημόσιας διοίκησης. Το τρίτο και 

τελευταίο, η Ψηφιακή Διπλωματία, είναι ένα μακρόπνοο σχέδιο που στοχεύει στην 

προώθηση καλών πρακτικών ως προς την ενσωμάτωση των νέων μέσων στις 

στρατηγικές επικοινωνίας των δημόσιων οργανισμών. 

 

Το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής εφάρμοσε μια επικοινωνιακή στρατηγική, 

βασισμένη σε εργαλεία μέσων κοινωνικής δικτύωσης, από τον Ιανουάριο του 2014, 

όπως δημοσιεύτηκε στη Στατιστική Επιθεώρηση της Ρουμανίας (Ένθετο 9/2015) και 

ακολουθώντας τις κατευθυντήριες γραμμές καλών πρακτικών στη δημόσια διοίκηση, 

βρίσκεται πια ανάμεσα στους καλύτερους οργανισμούς της Ρουμανίας με σοβαρή 

παρουσία στο ηλεκτρονικό σύστημα διοίκησης. 

 

Οι βασικοί στόχοι της μελέτης περίπτωσης, όπως αυτοί απαριθμούνται και στο 

δημοσιευμένο και διάδοσης της πληροφορίας με τη χρήση των κοινωνικών κείμενο, 

είναι: 

-η υποστήριξη των στρατηγικών επικοινωνίας και διάδοσης της πληροφορίας με 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης στα επίσημα στατιστικά της χώρας,  

- η δημοσιοποίηση παραδειγμάτων για την χρησιμότητα της επικοινωνίας με 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις επίσημες στατιστικές,  

- η ταυτοποίηση των βασικών τομέων στην επικοινωνία και διάδοση των 

επίσημων στατιστικών, όπου τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να εφαρμοστούν 

επιτυχώς,  

- η προσφορά αξιόπιστης τεχνογνωσίας μέσα από την ανάλυση της εφαρμογής 

των εργαλείων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των αποτελεσμάτων τους από το 

Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής.  

 

Για την ευόδωση της έρευνας αναπτύχθηκε και εφαρμόστηκε η ακόλουθη 

μεθοδολογία, η οποία περιλαμβάνει: 

1. Ανάλυση SWOT ώστε να αναλυθεί το περιβάλλον που χρησιμοποιούνται τα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής, την οποία 

και διεξήγαγαν οι δύο ερευνητές βασιζόμενοι σε παρατηρήσεις από τις 15 

Ιανουαρίου 2014 ως και την 1η Μαΐου 2015. 

2. Ανάλυση για το περιεχόμενο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που διαθέτει 

το Ινστιτούτο ώστε να αναδειχτούν τα πλεονεκτήματα της επικοινωνίας με 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις επίσημες στατιστικές. 
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3. Ανάλυση με συγκεκριμένα εργαλεία όπως τα γραφικά (infographics –Εικόνα 

2) ώστε να ταυτοποιηθούν οι τομείς στην επικοινωνία και διάδοση των 

επίσημων στατιστικών, όπου τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να 

εφαρμοστούν με επιτυχία.  

 

 

Εικόνα 2: Παράδειγμα infographics από την μελέτη περίπτωσης του Εθνικού Ινστιτούτου 

Στατιστικής, όπως δημοσιεύτηκε στη Ρουμανική Στατιστική Επιθεώρηση τεύχος 9/2015. 

 

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης SWOT έδειξαν ότι ορισμένα στοιχεία κλειδιά 

που επηρεάζουν δραματικά την επικοινωνία με μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι: 

- Η επιφυλακτικότητα των δημοσίων υπαλλήλων απέναντι σε κάθε τι νέο: η 

επικοινωνία με μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να είναι επιτυχής μόνο 

αν οι υπάλληλοι αποδεχτούν τις νέες τεχνολογίες. 

- Τα πιθανά κενά στην ασφάλεια εξαιτίας της έκθεσης στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης: αυτού του είδους η επικοινωνία με το κοινό μπορεί να εκθέσει 

το ινστιτούτο σε κινδύνους από κακόβουλο λογισμικό. 

- Η περίσσια γραφειοκρατία και η αργή ροή εργασιών: μειώνει τη 

δημιουργικότητα όσων εμπλέκονται στην εφαρμογή εργαλείων που 

χρησιμοποιούνται στην επικοινωνία με μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 



43 

- Διεθνής αναγνώριση: έρχεται ως αποτέλεσμα της εφαρμογής καλών 

πρακτικών στην επικοινωνία, ιδιαίτερα μέσω των μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης. 

- Μια νέα στρατηγική επικοινωνίας και διάδοσης της πληροφορίας που 

περιλαμβάνει την έκθεση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: συνήθως 

ενδυναμώνει και ενθαρρύνει τους επικοινωνιολόγους να εφαρμόσουν τα 

κατάλληλα εργαλεία για μια αποδοτική επικοινωνία. 

 

Δεδομένης της περιπλοκότητας που παρουσιάζει το περιβάλλον εργασίας στο  

Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής της Ρουμανίας, σύμφωνα με τη μελέτη, προς το παρόν 

είναι ενεργό μόνο ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης, το Facebook και η επίσημη σελίδα 

σε αυτό δημιουργήθηκε τον Δεκέμβριο του 2013. Έχουν επίσης δημιουργηθεί κανάλι 

στο YouTube και σελίδα στο Google+ αλλά δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί εξαιτίας 

της έλλειψης πόρων. Το Ινστιτούτο έχει λογαριασμό και στο Slide Share, αλλά οι 

παρουσιάσεις που «ανεβαίνουν» εδώ, διανέμονται μέσω Facebook. Σημειώνεται ότι η 

ώρα της δημοσίευσης και το θέμα αυτής επηρεάζουν καθοριστικά τη δημοτικότητα.   

  

Οι δύο ερευνητές κατέληξαν ότι τα πλεονεκτήματα από τη χρήση των μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης στην επικοινωνία των επίσημων στατιστικών είναι σημαντικά 

και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων α) την αύξηση της στατιστικής γνώσης μέσω των 

παραστατικών γραφημάτων (infographics), που οπτικοποιούν και εξηγούν γρήγορα 

πολύπλοκες έννοιες β) την αύξηση της δημοτικότητας των στατιστικών γ) την 

προώθηση των στατιστικών υπηρεσιών ως ελκυστικούς εργοδότες, καθώς από την 

παρουσία του Ινστιτούτου στο διαδίκτυο φαίνεται το θεσμικό ενδιαφέρον για συνεχή 

εξέλιξη και πρόοδο και τέλος δ) ενισχύει την εικόνα του εθνικού παρόχου επίσημων 

στατιστικών μέσα από τη διασύνδεσή του με νέες τάσεις στην επικοινωνία και τη 

διάδοση δεδομένων.  

  

Ολοκληρώνοντας δε τη μελέτη τους, κάνουν προτάσεις προς τη διεύθυνση του 

Ινστιτούτου που αφορούν στην καμπάνια ενημέρωσης των υπαλλήλων για τη σημασία 

της χρήσης τέτοιων μέσων, τη διεύρυνση των επαφών της υπηρεσίας στο Facebook, την 

πραγματοποίηση επιμορφωτικών επισκέψεων σε άλλους πιο έμπειρους σε σχέση με τα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης εθνικούς φορείς στατιστικής και τέλος την στενή 

παρακολούθηση των αναρτήσεων στο Facebook ώστε να σχεδιαστεί και να εφαρμοστεί 

μια σωστή στρατηγική.   
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4.3. Συγκριτική μελέτη για τη «δικτύωση» σε εθνικά κοινοβούλια  

 

Τον Ιούνιο του 2015 διεξήχθη στο Βουκουρέστι η 2η Διεθνής Συνδιάσκεψη 

«Συγκριτικής Δημόσιας Διοίκησης και Μάνατζμεντ – Καινοτομία, Αλλαγή, Συνεργασία 

στην εποχή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης», την οποία συνδιοργάνωσαν το Εθνικό 

Πανεπιστήμιο Πολιτικών Σπουδών και Δημόσιας Διοίκησης – Σχολή Δημόσιας 

Διοίκησης του Βουκουρεστίου της Ρουμανίας - και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του 

Κάουνας της Λευκορωσίας – Σχολή Οικονομικών και Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. 

 

Στη συνδιάσκεψη αυτή οι διδάκτορες του Εθνικού Πανεπιστημίου Πολιτικών 

Σπουδών και Δημόσιας Διοίκησης της Ρουμανίας, Corina – Georgiana Antonovici και 

Valeriu Antonovici παρουσίασαν μια συγκριτική μελέτη περίπτωσης αναφορικά με τη 

χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης από εθνικά κοινοβούλια. Στόχος των δύο 

ερευνητών ήταν να εξετάσουν τη χρήση τους από δημόσιους οργανισμούς και να 

αναλύσουν την επίδρασή τους. 

  

Σύμφωνα με την εισήγηση των δύο πανεπιστημιακών, όπως αυτή δημοσιεύτηκε 

σε βιβλίο με τα πρακτικά της διεθνούς συνδιάσκεψης, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

προσφέρουν μια ευρεία γκάμα διαδικτυακών εργαλείων που με τη σειρά τους εισάγουν 

νέες δυνατότητες στην επικοινωνία μεταξύ των δημοσίων οργανισμών και των πολιτών, 

φέρνοντας πιο κοντά τα δύο μέρη. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν, όπως οι ίδιοι 

αναφέρουν στην εισήγησή τους, ποιοτικές μεθόδους έρευνας όπως η παρακολούθηση 

και η ανάλυση των κοινωνικών δικτύων των κοινοβουλίων διαφόρων χωρών και 

παραδέχτηκαν ότι ένας βασικός περιορισμός στην έρευνά τους υπήρξε το γεγονός ότι 

τα κράτη επιλέχθηκαν με βάση τον τρόπο που συνδέονταν στα κοινωνικά δίκτυα. 

  

Σημειώνεται ότι το ένα τρίτο των εθνικών κοινοβουλίων σε ολόκληρο τον 

κόσμο έχουν ήδη παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ένα τρίτο ετοιμάζεται 

να κάνει αυτό το βήμα, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην εισήγηση των 

Ρουμάνων ερευνητών, οι οποίοι τονίζουν χαρακτηριστικά ότι μέλη εθνικών 

κοινοβουλίων συμμετέχουν στα κοινωνικά δίκτυα προχωρώντας σε αναρτήσεις στο 

Facebook, το Twitter (Εικόνα 3) και σε μπλογκς διαφορετικές απόψεις σε θέματα υπό 

συζήτηση σε πραγματικό χρόνο, ανταλλάσσοντας θέσεις είτε μεταξύ τους είτε με τους 
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πολίτες. Το Μάρτιο του 2013 μάλιστα εκδόθηκε οδηγός για τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης που απευθύνεται στα κοινοβούλια, τους βουλευτές και στο προσωπικό τους.  

  

 

Εικόνα 3:Ο λογαριασμός του Βρετανικού Κοινοβουλίου στο Twitter στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
https://twitter.com/yourukparl?lang=en 
 

Στον πίνακα των επόμενων σελίδων παρουσιάζονται ορισμένες από τις χώρες 

που χρησιμοποιούν κοινωνικά δίκτυα ως διαύλους επικοινωνίας στα εθνικά τους 

κοινοβούλια, ποια χρησιμοποιούν και για ποιες δραστηριότητες, όπως επίσης και για 

ποιον αντικειμενικό σκοπό. Oι δύο αναλυτές αποφαίνονται ότι ανάλογα με την κάθε 

χώρα από όσες εξετάστηκαν και τις ανάγκες της, χρησιμοποιούνται διαφορετικές 

πλατφόρμες κοινωνικών δικτύων, εργαλεία και εφαρμογές για την επίτευξη της 

επικοινωνίας. Σε γενικές πάντως γραμμές η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 

στοχεύει στην πληροφόρηση, στην εκπαίδευση μέσω δράσεων με στοχευμένο κοινό και 

στην πρόσβαση σε έγγραφα και δεδομένα, την δημόσια ευαισθητοποίηση μέσω της 

καθιέρωσης μιας ενεργής σχέσης με την κοινωνία και τους πολίτες, καθώς και στον 

διάλογο και τη δημόσια διαβούλευση. 
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Σκοπός 

 

 

1.Παροχή 

πληροφόρησης 

για το θεσμό και τον 

τρόπο λειτουργίας 

 του κοινοβουλίου 

2. Παροχή και 

προώθηση 

πληροφοριών για 

κοινοβουλευτικές 

δραστηριότητες (π.χ. 

δαπάνες και προτάσεις 

που συζητούνται στη 

Βουλή, συνεδριάσεις 

επιτροπών, ειδικές 

εκδηλώσεις, 

κοινοβουλευτική 

διπλωματία, υποβολή 

εκθέσεων, κλπ), με 

έναν πιο προδραστικό 

και έγκαιρο τρόπο 

Σελίδες κοινωνικής 

δικτύωσης 

Χώρες 

(Κοινοβούλια) 

Δραστηριότητες που δημοσιεύονται (posts) 

Facebook Μ. Βρετανία -παροχή πληροφόρησης για το Κοινοβούλιο ως θεσμό (δράσεις, σχέδια, εκθέσεις, 

νέες υπηρεσίες, ιστορία, διαδικασίες κλπ) 

Ρουμανία -παροχή πληροφόρησης για το Κοινοβούλιο ως θεσμό, κοινοβουλευτικές 

δραστηριότητες, δημοσίευση φωτογραφιών από εκδηλώσεις και δράσεις, παροχή 

πληροφοριών για τη Βουλή, τις εργασίες, την ιστορία και τις εκδηλώσεις του 

Κοινοβουλίου, διαγγέλματα σε διάφορες περιπτώσεις (θρησκευτικές γιορτές, εθνικές 

γιορτές, παγκόσμιες ημέρες κλπ), δημοσίευση χρήσιμων πληροφοριών για τους 

πολίτες άλλων χωρών, ταξιδιωτικές οδηγίες 

Twitter Μ. Βρετανία -Προώθηση πληροφοριών για την ιστορία του Κοινοβουλίου  

-αναφορές σε συνδέσμους για το Flikr και σε ταινίες στο YouTube 

Σκωτία -παροχή πληροφοριών για το Κοινοβούλιο και ειδικές εκδηλώσεις 

Ουαλία -παροχή συνδέσμων για το Flikr 

YouTube Μ. Βρετανία  -παροχή πληροφοριών για τη Βουλή, τις εργασίες του Κοινοβουλίου, την ιστορία του 

και διάφορες εκδηλώσεις 

Ουαλία Παροχή πληροφοριών για κοινοβουλευτικές δράσεις 

Β. Ιρλανδία Παροχή πληροφοριών για τις εργασίες του Κοινοβουλίου 

Flikr Μ. Βρετανία Δημοσίευση φωτογραφιών που αντικατοπτρίζουν το έργο, την ιστορία, τις 

εκδηλώσεις και την αρχιτεκτονική του Κοινοβουλίου 

Β. Ιρλανδία Δημοσίευση φωτογραφιών από εκδηλώσεις και δραστηριότητες μέσα και έξω από το 

Κοινοβούλιο 

Blogs  Β. Ιρλανδία Παροχή πληροφοριών για γεγονότα και δραστηριότητες εκτός του Κοινοβουλίου 
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Facebook Αυστραλία (Βουλή των Αντιπροσώπων) αναφορά σε συνδέσμους για πληροφορίες σχετικά με το 

Κοινοβούλιο και τις Επιτροπές 

Βρετανική 

Κολούμπια 

Παροχή επίκαιρων πληροφοριών προς το κοινό για το έργο των κοινοβουλευτικών 

επιτροπών 

Γαλλία – 

Γερουσία 

-παροχή πληροφοριών για το έργο των επιτροπών 

-παροχή επισκόπησης της Γερουσίας 

Ρουμανία -παροχή πληροφοριών για τη δράση των προέδρων των δύο σωμάτων του 

Κοινοβουλίου και εκδηλώσεις 

-δημοσίευση φωτογραφιών και βίντεο, δημοσιογραφικών άρθρων σχετικά με το έργο 

του Κοινοβουλίου 

Twitter Αυστραλία -παροχή επικαιροποιημένων πληροφοριών για τη δράση της Βουλής των 

Αντιπροσώπων 

-παροχή ενημερωμένων πληροφοριών για το έργο της Γερουσίας 

Γαλλία 

(Γερουσία)  

-παροχή πληροφόρησης για το έργο της Γερουσίας, γενικά 

-παροχή άμεσης πληροφόρησης για τις σημαντικές κοινοβουλευτικές συζητήσεις 

Β. Ιρλανδία -παροχή πληροφόρησης για το έργο του Κοινοβουλίου και των κοινοβουλευτικών 

επιτροπών 

-δημοσίευση εκθέσεων του Κοινοβουλίου και των Επιτροπών 

-αναφορά σε συνδέσμους σχετικά με τις συνεδριάσεις των επιτροπών 

-απαντήσεις σε ερωτήσεις πολιτών μέσω Twitter 

Μ. Βρετανία -αναγγελία παρουσιάσεων κοινοβουλευτικών εκθέσεων και εκθέσεων επιτροπών 

-παροχή πληροφόρησης για κοινοβουλευτικές εκδηλώσεις 

-συνδέσμους για ανάγνωση πρακτικών από συνεδριάσεις επιτροπών  

-απαντήσεις σε ερωτήσεις πολιτών μέσω Twitter 
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Σκωτία -παροχή πληροφόρησης για το έργο του Κοινοβουλίου και των επιτροπών 

-παροχή πληροφόρησης για τον θεσμό και ειδικές εκδηλώσεις 

Ουαλία -παροχή πληροφόρησης για το κοινοβουλευτικό έργο και τις επιτροπές 

-αναφορά σε συνδέσμους σχετικά με συνεδριάσεις επιτροπών 

YouTube Μ. Βρετανία -δημοσίευση ερωτήσεων βουλευτών και επερωτήσεων 

-μετάδοση συνεδριάσεων εξεταστικών επιτροπών και δημοσίευση αναφορών τους 

-μετάδοση συνεδριάσεων της επιτροπής 

Ρουμανία -δημοσίευση βίντεο πολιτικών δηλώσεων των μελών του κοινοβουλίου  

Blog Β. Ιρλανδία -παροχή πληροφοριών για το Κοινοβούλιο 

3. Διαβούλευση με 

τους πολίτες για 

πολιτικές, νομοθεσία 

κλπ 

Facebook Βρετανική 

Κολούμπια 

-προώθηση δημόσιων διαβουλεύσεων και καθοδήγηση του κοινού να συμμετέχει στο 

δημόσιο διάλογο 

Twitter Μ. Βρετανία -Υποβολή πολιτικών ζητημάτων, (θεωρούνται ύψιστης σημασίας) 

Σκωτία -πρόσκληση προς τους πολίτες να σχολιάσουν πολιτικές και νομοσχέδια, υπό 

συζήτηση μεταξύ των επιτροπών 

4.Προώθηση του 

διαλόγου με τους 

πολίτες 

Blog Μ. Βρετανία -προώθηση του διαλόγου μεταξύ του κοινού και των μελών της Βουλής των Λόρδων. 

Τα μέλη της Βουλής των Λόρδων μπορούν να συμμετέχουν σε μπλογκς που αφορούν 

στον τομέα τους. Τα σχόλια μπορούν να δημοσιευτούν 

5. Παροχή 

πληροφοριών τόσο 

στους βουλευτές όσο 

και στο κοινό σχετικά 

με την έρευνα και 

άλλες δημοσιεύσεις 

Facebook Αυστραλία -παροχή συνδέσμων για δημοσιεύσεις και επισκοπήσεις της Βιβλιοθήκης του 

Κοινοβουλίου και του μπλογκ της 

-παροχή πληροφόρησης για σεμινάρια και διασκέψεις 

Twitter Αυστραλία -παροχή ενημερώσεων και συνδέσμων για τις δημοσιεύσεις της Βιβλιοθήκης 

Ουαλία  -παροχή συνδέσμων σε ερευνητικά άρθρα και νομικές συνόψεις που συντάσσει το 

Τμήμα Ερευνών 

Blog Αυστραλία -παροχή έγκυρης πληροφόρησης σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος στα μέλη του 

Κοινοβουλίου της Αυστραλίας 
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 Τα πλεονεκτήματα, σύμφωνα με τους ερευνητές, είναι προφανή και σχετίζονται 

με την προσπάθεια να έλθουν οι βουλευτές πιο κοντά στους πολίτες και να 

αφουγκραστούν τις ανάγκες τους, να δημιουργηθεί χώρος για διάλογο, να αυξηθεί η 

αξιοπιστία και η εμπιστοσύνη, η πιθανή συνεργασία με τον επιχειρηματικό κόσμο και η 

μαζική και σε πραγματικό χρόνο διάδοση της πληροφορίας με την εξασφάλιση της 

βέλτιστης εκδοχής κόστους – απόδοσης. Όσον αφορά τα μειονεκτήματα, όπως οι ίδιοι 

τα απαριθμούν, αυτά είναι: η ύπαρξη διαφορετικών διαδικασιών και πρωτοκόλλων σε 

σχέση με τα υπόλοιπα μέσα, η παραβίαση της διαφάνειας και της ειλικρινούς 

επικοινωνίας, ο κίνδυνος ότι δε θα δοθεί στο κοινό προτεραιότητα να δράσει για τον 

εαυτό του, ο κίνδυνος της γρήγορης και ανεξέλεγκτης πορείας της διαδικασίας της 

επικοινωνίας, η δυσχέρεια στις προβλέψεις που αφορούν την πλευρά του κοινού, το 

γεγονός ότι χρειάζεται χρόνος ώστε το περιεχόμενο των σχολίων να δημιουργηθεί, να 

διορθωθεί, να εγκριθεί και να δημοσιευτεί. 

  

Οι θεσμοί της ΕΕ, από το 2010, κατέστρωσαν σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη 

της επικοινωνίας μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

θέσπισε ειδικούς κανόνες γι αυτό το ζήτημα. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην 

εισήγηση, με τον καιρό τα μισά από τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απέκτησαν 

λογαριασμό στο Facebook και το Twitter, ενώ το Ευρωκοινοβούλιο έχει αναπτύξει 

ειδική στρατηγική επί του θέματος, καθώς έχει στη διάθεσή του εφαρμογές του 

Facebook οι οποίες χρησιμοποιούνται από το 70% των μελών του Κοινοβουλίου, το 

Twitter που χρησιμοποιείται από το 35% των ευρωβουλευτών, το LinkedIn από το 

20%. Στο πλαίσιο αυτό, δημιουργήθηκαν οι συνθήκες για διάλογο μεταξύ των μελών 

του Κοινοβουλίου αλλά και του αντιπροσώπου με τους ψηφοφόρους του και γενικά 

τους πολίτες.  

  

Στα συμπεράσματά τους οι δύο εισηγητές αναφέρουν ότι παρά το γεγονός ότι οι 

δημόσιοι οργανισμοί χαρακτηρίζονται από αυστηρή και εκτεταμένη γραφειοκρατία, 

αποδέχτηκαν την πρόκληση και έχουν ήδη αρχίσει να εφαρμόζουν διάφορα εργαλεία 

του επιχειρηματικού μάρκετινγκ, όπως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το αποτέλεσμα, 

σύμφωνα με τους ίδιους, είναι ότι σήμερα η απόκτηση μιας πληροφορίας σε σχέση με 

κυβερνητικά προγράμματα και υπηρεσίες μέσω του διαδικτύου θεωρείται κοινός τόπος. 

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρέχουν τα εργαλεία εκείνα, ώστε να μειωθεί το κενό 

της επικοινωνίας και να αυξηθεί η συμμετοχή σε έναν ενεργό και αδιάλειπτο διάλογο. 

Σε αυτή τη μελέτη, το διαδίκτυο παρουσιάζεται ως ένα μέσο μετάδοσης, ένα εργαλείο 
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που οι άνθρωποι χρησιμοποιούν για να λάβουν δημόσιες υπηρεσίες και αγαθά, να 

συμμετέχουν σε διαβουλεύσεις κλπ. Παρουσιάζεται επίσης η τεράστια δυνατότητα 

προώθησης της δέσμευσης του πολίτη προς την κοινωνία και τα κοινά. Με τη χρήση 

των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στα κοινοβούλια επιτρέπεται η πρόσβαση σε 

νομοθετικά έγγραφα, ενώ ευδοκιμεί ο διαδραστικός διάλογος μεταξύ πολιτών και των 

αντιπροσώπων των θεσμών.  

  

Εν κατακλείδι, οι διδάκτορες και εισηγητές της συγκεκριμένης μελέτης 

περίπτωσης καταλήγουν ότι το θέμα είναι, αν τελικά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά και αυτό είναι δύσκολο να αποτυπωθεί σε 

μετρήσεις…  

 

4.4. «Βελτιώνω την πόλη μου» στο Δήμο Θεσσαλονίκης 

 

Η εφαρμογή «Βελτιώνω Την Πόλη μου» (εν συντομία ΒτΠ) αναπτύχθηκε με τη 

συνεργασία του Εργαστηρίου Γνώσης, Πολυμέσων και Ανάλυσης Κοινωνικών 

Δικτύων, το οποίο ανήκει στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) 

και της ερευνητικής μονάδας URENIO του ΑΠΘ. Για την προσαρμογή της εφαρμογής 

στη δομή και τις διαδικασίες των Υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης συνεργάστηκαν 

τα  Τμήματα Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Δήμου Θεσσαλονίκης. 

Το Τμήμα Διαφάνειας διατηρεί την αρμοδιότητα της υποστήριξης του προσωπικού των 

Υπηρεσιών του Δήμου, όσον αφορά την ανταπόκρισή τους στα εισερχόμενα αιτήματα 

των πολιτών, ενώ το Τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης φροντίζει κυρίως για τη 

διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας της εφαρμογής. Και τα δύο Τμήματα 

συνεργάζονται για τη βελτίωση των δυνατοτήτων της εφαρμογής.  

 

Η εφαρμογή «ΒτΠ» (Εικόνα 4) αποτελεί, ουσιαστικά, μια διαδικτυακή 

πλατφόρμα υποβολής και διαχείρισης αιτημάτων/καταγγελιών εκ μέρους των πολιτών. 

Οι δημότες και οι επισκέπτες του Δήμου Θεσσαλονίκης έχουν τη δυνατότητα να 

επικοινωνούν διαδικτυακά με τη δημοτική αρχή μέσω στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

https://opengov.thessaloniki.gr/imc  για να αναφέρουν, να παρακολουθούν και να 

επιλύουν τα καθημερινά τους προβλήματα, που βρίσκονται στη δικαιοδοσία του Δήμου 

Θεσσαλονίκης αντικαθιστώντας τη συνήθως χρονοβόρα και πολλές φορές μη 

αποτελεσματική τηλεφωνική επικοινωνία. 
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Ο νέος αυτός έξυπνος τρόπος επικοινωνίας των πολιτών με τις υπηρεσίες του 

Δήμου τέθηκε σε ισχύ πιλοτικά στις αρχές Απριλίου του 2015 και παραγωγικά στις 9 

Ιουνίου 2015. Σήμερα βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία και δίνει καθημερινά, 24 ώρες το 

εικοσιτετράωρο, 365 ημέρες το χρόνο, τη δυνατότητα στους δημότες της πόλης μας να 

επικοινωνούν μέσω διαδικτύου άμεσα με τις υπηρεσίες του Δήμου, συμβάλλοντας στην 

επίλυση των μικρών ή μεγάλων προβλημάτων της γειτονιάς τους. Από το Φεβρουάριο 

του 2016 διατίθενται και mobile εφαρμογές του «Βελτιώνω Την Πόλη μου» για 

λειτουργικά συστήματα iOS και Android. 

 

 
 
Εικόνα 4: Το πρόγραμμα "Βελτιώνω την πόλη μου" του δήμου Θεσσαλονίκης στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση https://opengov.thessaloniki.gr/imc 

 

Τα κύρια χαρακτηριστικά της εφαρμογής περιλαμβάνουν την υποβολή του 

αιτήματος μέσω web ή smartphone, τον εύκολο προσδιορισμό της τοποθεσίας που 

εντοπίζεται το πρόβλημα μέσω ενός χάρτη, την κατηγοριοποίηση των προβλημάτων – 
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αιτημάτων, την περιγραφική καταχώρηση και τη φωτογράφηση αυτού για καλύτερη 

περιγραφή του προβλήματος. Παρέχεται δε και μηχανισμός δημοσίευσης σχολίου ή 

ψηφοφορίας για προβλήματα που υπέβαλαν άλλοι πολίτες.  

 

Τα αιτήματα προωθούνται προς επίλυση στις Υπηρεσίες του Δήμου, παρέχοντας 

παράλληλα στους πολίτες πληροφόρηση, όσον αφορά την πορεία διεκπεραίωσης τους. 

Το κανάλι αυτό επικοινωνίας επιτρέπει στους δημότες, εύκολα και αποτελεσματικά, να 

κοινοποιούν τα αιτήματά τους, αντικαθιστώντας σταδιακά τις αναποτελεσματικές, 

χρονοβόρες και γραφειοκρατικές μεθόδους, οι οποίες παραδοσιακά χρησιμοποιούνται, 

όπως η τηλεφωνική κλήση είτε η υποβολή γραπτών αιτημάτων μέσω Υπηρεσιών και 

Δημοτικών Κοινοτήτων ή Γενικού Πρωτοκόλλου, ορισμένες από τις οποίες απαιτούν 

και τη μετακίνηση των πολιτών στα Δημοτικά Καταστήματα. Τελικά, οι υπηρεσίες του 

Δήμου κατορθώνουν να έχουν μια άμεση, επικαιροποιημένη και ακριβέστερη εικόνα 

για τα προβλήματα του Δήμου, που προέρχονται από τους ίδιους τους πολίτες με 

λιγότερο κόστος.  

 

Tα δεδομένα των αιτημάτων και της διεκπεραίωσής τους αποτελούν αντικείμενο 

επεξεργασίας και αξιολόγησης, αναδεικνύοντας τα ποιοτικά και ποσοτικά 

χαρακτηριστικά των αιτημάτων και κατά συνέπεια τη φύση, την ένταση και τη 

συχνότητα εμφάνισης των τοπικών προβλημάτων, όπως τα αντιλαμβάνονται οι δημότες 

με τις δικές τους υποκειμενικές στάσεις και αντιλήψεις. Το γεγονός αυτό οδηγεί τις 

Υπηρεσίες στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για τον περιβαλλοντικό 

σχεδιασμό, αφού το ζητούμενο από ένα σύστημα διαχείρισης αιτημάτων πολιτών είναι: 

1. Η αποτελεσματική και αποδοτική διαχείριση των αιτημάτων, η οποία να 

εξασφαλίζει και μία ικανοποιητική αντιλαμβανόμενη αίσθηση ανταπόκρισης 

για  τον πολίτη 

2. Η δυνατότητα εξαγωγής αναλυτικών στατιστικών στοιχείων ανά τακτές 

χρονικές περιόδους, η οποία θα συνεισφέρει στον αποτελεσματικότερο 

προγραμματισμό/σχεδιασμό και στη βέλτιστη κατανομή πόρων 

3. Η δυνατότητα εξαγωγής online στατιστικών στοιχείων με στόχο την συνεχή 

παρακολούθηση, αξιολόγηση και αντίδραση, από μέρους της Διοίκησης, του 

επιπέδου ανταπόκρισης των Υπηρεσιών στον έργο της εμπρόθεσμης και 

ουσιαστικής διαχείρισης των εισερχόμενων αιτημάτων. 
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Άμεσο αντίκτυπο της καλής πρακτικής έχει το κομμάτι της τοπικής κοινωνίας 

που είναι εξοικειωμένο με τη χρήση έξυπνων κινητών συσκευών και με τη χρήση web 

εφαρμογών, αλλά έμμεσα ωφελούνται και οι λιγότερο τεχνικά καταρτισμένοι πολίτες. 

Παράλληλα, βελτιώθηκε αισθητά ο χρόνος διαχείρισης των αιτημάτων από τους 

δημοτικούς υπαλλήλους και η διοίκηση του Δήμου μπορεί να επεμβαίνει ταχύτερα, να 

κάνει καλύτερο προγραμματισμό προμηθειών και καλύτερη διαχείριση των 

διατιθέμενων ανθρώπινων και τεχνικών πόρων για τη διαχείριση των προβλημάτων της 

πόλης.  

 

Να σημειωθεί εδώ ότι σύμφωνα με το Τμήμα Διαφάνειας της Διεύθυνσης 

Διαφάνειας και Εξυπηρέτησης Δημοτών από τη λειτουργία της εφαρμογής έχουν 

διατυπωθεί πάνω από 9.000 αιτήματα πολιτών και έχει παρατηρηθεί από 30% ως και 

70% επιτάχυνση της διαδικασίας επίλυσης προβλημάτων ανάλογα με τους διαθέσιμους 

πόρους και την ωριμότητα των υπηρεσιών. Η αύξηση δε των αιτημάτων προς το Δήμο 

Θεσσαλονίκης έφτασε στο 75%, ποσοστό που αποδεικνύει την ισχυρότερη και 

αμεσότερη επικοινωνία πολιτών – δημοτικής αρχής αλλά και την μεγαλύτερη 

ευαισθητοποίηση των πολιτών για τα κοινά. 

 

Συνολικά, η πρακτική αυτή αποτελεί καλό παράδειγμα εξωστρέφειας και 

αποδοτικής συνεργασίας φορέων. Ως προς τον πολίτη, στοχεύει στην τόνωση της 

συμμετοχής του στα κοινά και τον ωθεί να γίνει πιο ενεργό μέλος της τοπικής 

κοινωνίας, τον εισάγει στην ηλεκτρονική και ανοιχτή διακυβέρνηση και διασφαλίζει τη 

διαφάνεια, δεδομένου ότι έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί όλα τα υποβαλλόμενα 

αιτήματα και την πορεία διεκπεραίωσής τους.  

 

Πέρα από την δημοσιοποίηση και ανταλλαγή πληροφοριών, οι σύγχρονες 

τεχνολογίες δίνουν στον πολίτη την ευκαιρία να λειτουργήσει ο ίδιος ως δημιουργός 

ειδήσεων, ιδεών, προτάσεων, σχολίων με άμεσο τρόπο και άνευ κόστους. Από την 

πλευρά της δημόσιας διοίκησης, η εφαρμογή έδωσε το έναυσμα για βελτιστοποίηση και 

απλούστευση των εσωτερικών διαδικασιών των υπηρεσιών και εποικοδομητική 

συνεργασία  με τον πολίτη – χρήστη των δημοσίων αγαθών και υπηρεσιών.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5  

 

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA 

 

5.1. Η μεθοδολογία 

 

Σε συνέχεια όσων παρατέθηκαν στη βιβλιογραφική ανασκόπηση αλλά και στην 

εξέταση των μελετών περίπτωσης, όπως αυτή της Σιγκαπούρης και του δήμου 

Θεσσαλονίκης, ορισμένα ζητήματα χρήζουν ιδιαίτερης ανάλυσης και μελέτης. Στη 

βάση αυτών των ζητημάτων που αποτέλεσαν ταυτόχρονα και προβληματισμούς  – 

μεταξύ άλλων η ετοιμότητα της διοίκησης και των δημοσίων υπαλλήλων για αποδοχή 

των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και η εκπαίδευση προσωπικού στις νέες τεχνολογίες 

- αναπτύχθηκε το υπόδειγμα της έρευνας. Εξετάζεται επίσης κατά πόσο τα κοινωνικά 

δίκτυα θεωρούνται επίσημος και αποτελεσματικός τρόπος επικοινωνίας μεταξύ 

δημόσιας διοίκησης και πολίτη, ώστε μέσα από τη συνεργασία τους να προκύψει η 

βελτίωση ή η δημιουργία δημοσίων υπηρεσιών/ αγαθών προς ικανοποίηση πάντα του 

πολίτη - πελάτη. 

 

Το εύρος των μεθοδολογιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη 

διεξαγωγή της έρευνας είναι αρκετά μεγάλο και η επιλογή της κατάλληλης σχετίζεται 

με τον τρόπο που μελετάται ένα θέμα. Ο κατάλληλος σχεδιασμός της έρευνας 

διασφαλίζει ότι η πληροφορία, που έχει συλλεχθεί, θα είναι ακριβής και σχετική με 

τους στόχους της. Ως μέθοδος εννοείται ο τρόπος με τον οποίο ο επιστήμονας 

διαμορφώνει τη γνώση για το υπαρκτό και συνδέει τις θεωρητικές προτάσεις με την 

εμπειρία. Οι τεχνικές είναι τα εργαλεία με τη βοήθεια των οποίων προσεγγίζονται και 

συσχετίζονται τα γεγονότα, ενισχύοντας τη δυνατότητα προσπέλασης των ποικίλων 

πτυχών τους (Ψαρρού Μ., Ζαφειρόπουλος Κ., 2001).  

 

Όλες οι επιστημονικές έρευνες, ανάλογα με το κίνητρο που τις ωθεί, θα 

μπορούσαν πολύ γενικά να διακριθούν, σε δύο είδη: τη βασική (θεωρητικά κίνητρα) και 

την εφαρμοσμένη (πρακτικά αίτια). Η βασική έρευνα, με βάση την πρωταρχική της 

πρόθεση, διακρίνεται σε διερευνητική (βασικός στόχος είναι η ανακεφαλαίωση της 

γνώσης και η ανάλυση περιπτώσεων), σε περιγραφική (βασικός στόχος είναι η 

περιγραφή των χαρακτηριστικών μιας δεδομένης κατάστασης) και σε πειραματική 
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(βασικός στόχος είναι ο έλεγχος υποθέσεων). Σε πολλές περιπτώσεις όμως, η έρευνα 

κατά τη διάρκεια της πραγματοποίησής της μπορεί να αλλάξει από το ένα είδος στο 

άλλο, ανάλογα με τις καταστάσεις που έχει να αντιμετωπίσει και έτσι να είναι δύσκολο 

να διακρίνει κανείς το είδος στο οποίο ανήκει (Ψαρρού Μ., Ζαφειρόπουλος Κ., 2001).  

 

Πριν την επιλογή του τρόπου συλλογής των πληροφοριών, είναι βασικό να έχει 

οριστεί ο ερευνώμενος πληθυσμός και να έχει αποφασιστεί το είδος των πληροφοριών 

που θα συλλεχθούν, δηλαδή οι επιθυμητές πληροφορίες που θέλουμε να συλλέξουμε 

από τον πληθυσμό. Οι μέθοδοι συλλογής δεδομένων αναφέρονται και ως πηγές 

πληροφοριών και αυτές είναι:  

-ο λόγος (συνέντευξη, ερωτηματολόγιο),  

-τα γεγονότα (παρατήρηση) και 

-τα «ίχνη» (γραπτά και στατιστικές) (Ανδρουλάκης Γ., Κάκαρη Ν. και 

Μουσούρη Β., 2010). Επίσης, υπάρχουν και οι τεχνικές έρευνας, οι οποίες 

χρησιμοποιούνται ακριβώς ως εργαλεία με τα οποία συλλέγονται οι πληροφορίες.  

 

Η επιλογή του ερωτηματολογίου ως τεχνική συλλογής πληροφοριών σε μια 

έρευνα προκύπτει από το ίδιο το πρόβλημα που ερευνάται και δεν θα πρέπει να 

καθορίζει το πρόβλημα (Ψαρρού Μ., Ζαφειρόπουλος Κ., 2001).  

 

Για την κατάρτιση ενός εύστοχου ερωτηματολογίου, αφού αυτό έχει επιλεγεί ως 

τεχνική συλλογής δεδομένων στην έρευνά μας, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ο 

τρόπος με τον οποίο θα συμπληρωθεί το ερωτηματολόγιο, τα χαρακτηριστικά των 

ερωτηθέντων καθώς και ο τύπος των πληροφοριών που θέλουμε να συγκεντρώσουμε. 

Το ερωτηματολόγιο είναι μια λίστα γραπτών ερωτήσεων, οι οποίες μπορούν να 

απαντηθούν από τον ερωτώμενο με δύο τρόπους: είτε με την παρουσία του ερευνητή, 

είτε χωρίς αυτόν. Στην πρώτη περίπτωση πρόκειται για ερωτηματολόγιο συνέντευξης, 

που μπορεί να συμπληρωθεί από τον ερωτώμενο τηλεφωνικά ή να του δοθεί απευθείας 

και να συμπληρωθεί με την παρουσία του ερευνητή χωρίς ή με την παρέμβασή του και 

μπορεί να είναι είτε δομημένο είτε μη δομημένο. Στη δεύτερη περίπτωση αποστέλλεται 

είτε με ταχυδρομείο οπότε και πρέπει να συμπληρωθεί και να επαναταχυδρομηθεί ή με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή να συμπληρωθεί στο διαδίκτυο, οπότε μιλάμε για 

δομημένο ερωτηματολόγιο.  
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Σε κάθε περίπτωση, τα ερωτηματολόγια, δομημένα ή ημιδομημένα αποτελούν 

µια από τις πιο δυο πιο διαδεδομένες τεχνικές συλλογής δεδομένων, διότι κάθε άτομο 

καλείται να απαντήσει στις ίδιες ερωτήσεις με μια καθορισμένη σειρά.  Εξάλλου, είναι 

πρακτικά και συγκεντρώνουν αποτελεσματικά τις απαντήσεις. 

 

5.2. Το ερωτηματολόγιο 

 

Η παρούσα έρευνα διεξήχθη εντός των υπηρεσιών του δήμου Θεσσαλονίκης με 

τη χρήση ερωτηματολογίου και είχε ως στόχο τη διερεύνηση της ετοιμότητας των 

δημοσίων υπαλλήλων όσον αφορά την αποδοχή και τη χρήση της κοινωνικής 

δικτύωσης ως μορφή επικοινωνίας με τον πολίτη.   

 

Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε σε περίπου 80 δημοτικούς 

υπαλλήλους διαφόρων ειδικοτήτων, ηλικιών και υπηρεσιών εντός του Δήμου 

Θεσσαλονίκης. Προτιμήθηκαν υπάλληλοι και υπηρεσίες που έχουν έμμεση ή άμεση 

σχέση με τους πολίτες. Η χρονική περίοδος που απαιτήθηκε για τη διανομή, 

συμπλήρωση και τη συγκέντρωση των ερωτηματολογίων ήταν ένα εισοκαήμερο, από 

τα μέσα Νοεμβρίου του 2016 ως τις αρχές Δεκεμβρίου 2016. Από τους 80 ερωτηθέντες 

απάντησαν οι 45 μέσα στο διάστημα των δέκα ημερών που είχε δοθεί ως προθεσμία. Οι 

ερωτώμενοι απάντησαν εμπιστευτικά και ανώνυμα, ώστε να διασφαλιστεί η προστασία 

των απόψεών τους.  

 

Το ερωτηματολόγιο πήρε σάρκα και οστά μέσα από τις φόρμες της Google 

(GoogleForms), οι οποίες παρέχουν τη δυνατότητα στον ερευνητή να έχει στα χέρια του 

και μια πρώτη απεικόνιση των αποτελεσμάτων με ποσοστά και γραφήματα. Αυτό το 

γεγονός δίνει την ευκαιρία στον ερευνητή να προχωρήσει τη μελέτη του χωρίς σπατάλη 

χρόνου και κόστους.  

 

Από τους 45 υπαλλήλους που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο οι 10 ήταν 

άνδρες και οι 35 γυναίκες. (Γράφημα 1) 
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Το 60% - 27 υπάλληλοι - των ερωτώμενων που αποκρίθηκαν ήταν μεταξύ 41-

50 χρόνων ενώ μόλις τέσσερις (8,9%) ήταν μεταξύ 31-40 χρόνων. (γράφημα 2) 

 

 

 

Όσον αφορά στο χρόνο υπηρεσίας, το μεγαλύτερο ποσοστό των υπαλλήλων που 

απάντησαν (22%) έχουν υπηρετήσει από 26-30 χρόνια, ενώ νέοι υπάλληλοι με χρόνο 

υπηρεσίας από 1 ως 5 έτη αποτελούν μόλις το 2,2%.Τέλος στην κατηγορία από 6 ως 10 

χρόνια περιλαμβάνεται το 8,9% όσων απάντησαν. (Γράφημα 3) 
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Από τους 45 που αποκρίθηκαν οι 40 ήταν απλοί υπάλληλοι, οι 4 Προϊστάμενοι 

Τμημάτων και ένας Προϊστάμενος Διεύθυνσης. Το ποσοστό των αποφοίτων ΑΕΙ – ΤΕΙ 

ανέρχεται σε 64,4% (29 άτομα), των κατόχων μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σε 

24,4% (11 άτομα) και των αποφοίτων Λυκείου σε 11,1% (5 άτομα). (Γράφημα 4) 

 

 

 

Όσον αφορά δε στην πιστοποιημένη γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή, η 

συντριπτική πλειοψηφία όσων αποκρίθηκαν και συγκεκριμένα οι 38 από τους 45 

δήλωσαν ότι τη διαθέτουν. (Γράφημα 5) 
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Τα συμπεράσματα που μπορούμε να εξάγουμε από τα δημογραφικά στοιχεία 

που παρατίθενται παραπάνω περιλαμβάνουν το γεγονός ότι κατά πάσα βεβαιότητα οι 

υπηρεσίες του δήμου Θεσσαλονίκης γυναικοκρατούνται, η μέση ηλικία των υπαλλήλων 

είναι τα 41 ως 50 χρόνια και πρόκειται για πολύπειρους δημόσιους υπαλλήλους με 26-

30 χρόνια υπηρεσίας στην πλειοψηφία τους. Δε διαφαίνεται δε, καμιά τάση ανανέωσης 

του ανθρώπινου δυναμικού αφού οι νέοι υπάλληλοι αποτελούν μόλις το 2,2% αυτών 

που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο.  

 

Σύμφωνα με τα συλλεχθέντα στοιχεία, οι υπάλληλοι στην πλειοψηφία τους είναι 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και μαζί με τους κατόχους μεταπτυχιακού ή διδακτορικού 

τίτλου πλησιάζουν το 90% αυτών που απάντησαν. 

 

Στις ερωτήσεις από 7 ως 13 του ερωτηματολογίου το ζητούμενο ήταν να 

αναδειχθεί η σχέση των ερωτώμενων με τις νέες τεχνολογίες. Εκ των αποτελεσμάτων 

προκύπτει ότι οι υπάλληλοι στη συντριπτική τους πλειοψηφία χρησιμοποιούν σε 

καθημερινή βάση ηλεκτρονικό υπολογιστή στην υπηρεσία τους και συνδέονται επίσης 

καθημερινά στο διαδίκτυο για υπηρεσιακούς λόγους. Εξάλλου, επικοινωνούν συχνά με 

συναδέλφους τους μέσω διαδικτύου, ενώ το ίδιο ισχύει και για την επικοινωνία με 

άλλες υπηρεσίες, όπου η απάντηση «συχνά» συγκεντρώνει ποσοστό 40%, ενώ 

καθημερινά απάντησε το 28,9% των υπαλλήλων. (Γράφημα 6)  
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Ως εδώ καταδεικνύεται ότι ο Η/Υ και το διαδίκτυο διαδραματίζουν σημαντικό 

ρόλο στην υπηρεσιακή ζωή των υπαλλήλων που απάντησαν. Όσον αφορά στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης, όπως συνάγεται και από τις απαντήσεις, το 1/4 των 

ερωτηθέντων τα χρησιμοποιεί καθημερινά στην προσωπική του ζωή. Σε ό,τι έχει σχέση 

με τη συχνότητα επικοινωνίας με τον πολίτη μέσω σελίδων κοινωνικής δικτύωσης τα 

μεγαλύτερα ποσοστά μοιράζονται μεταξύ των απαντήσεων «συχνά» (33,3%) και 

«ποτέ» (22,2%). Οι ίδιες απαντήσεις είναι οι δημοφιλέστερες και στο ερώτημα αν «η 

υπηρεσία χρησιμοποιεί σελίδες κοινωνικής δικτύωσης για ενημέρωση των πολιτών». 

(Γράφημα 7) 
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Από τα παραπάνω στοιχεία καταδεικνύεται το γεγονός ότι αν και έχει 

υιοθετηθεί ως πολιτική από τη διοίκηση του δήμου Θεσσαλονίκης η χρήση των μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης, δεν είναι επιβεβλημένη, επομένως, ορισμένες υπηρεσίες δε 

χρησιμοποιούν καθόλου τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως εργαλείο για την 

ενημέρωση και την επικοινωνία με τον πολίτη.  

 

Στις τελευταίες δέκα ερωτήσεις (14-23) το ζητούμενο είναι αν οι υπηρεσίες 

διάκεινται θετικά στην κοινωνική δικτύωση. Το 71,1% των υπαλλήλων που απάντησαν, 

θεωρούν ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν μια μορφή επίσημης 

επικοινωνίας μεταξύ δημόσιας διοίκησης και πολίτη (Γράφημα 8). Οι 29 από τους 45 

αποκρίθηκαν ότι η υπηρεσία τους διαθέτει σελίδα κοινωνικής δικτύωσης με την οποία 

απασχολείται συγκεκριμένος υπάλληλος όσον αφορά την παρακολούθηση και την 

ενημέρωσή της. Μάλιστα η ενασχόληση αυτή θεωρείται σημαντικό έργο ώστε να 

καλύπτει τουλάχιστον μια θέση εργασίας σε ποσοστό 63,6%. 

 

 

 

Στην ερώτηση για τη συχνότητα με την οποία ενημερώνεται η σελίδα 

κοινωνικής δικτύωσης της υπηρεσίας το 62,1% απάντησε καθημερινά, ενώ όπως 

φαίνεται από τις απαντήσεις μόλις τέσσερις υπάλληλοι απάντησαν ότι η σελίδα της 

υπηρεσίας τους ενημερώνεται δύο φορές το μήνα. (Γράφημα 9) 
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 Όσον αφορά δε, τη συχνότητα με την οποία απαντώνται τα μηνύματα των 

πολιτών μέσα από τη σελίδα κοινωνικής δικτύωσης της υπηρεσίας, το 55,6% των 

υπαλλήλων απάντησε καθημερινά και το 22,2% δύο φορές την εβδομάδα, πράγμα που 

σημαίνει ότι στην πλειονότητά τους οι υπηρεσίες του δήμου Θεσσαλονίκης 

παρουσιάζουν υψηλό βαθμό ανταπόκρισης. (Γράφημα 10) 

 

 

 

Σχετικά με τις αποφάσεις για την ανάρτηση υλικού, οι απαντήσεις μοιράζονται 

μεταξύ του προϊσταμένου και του εξουσιοδοτημένου υπαλλήλου (Γράφημα 11), ενώ σε 
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ποσοστό 75% οι υπάλληλοι απάντησαν ότι θεωρείται επιβεβλημένη η έγκριση του 

προϊσταμένου για τις αναρτήσεις στη σελίδα κοινωνικής δικτύωσης.  

 

 

 

Τέλος, στην ερώτηση περί ενίσχυσης της εξωστρέφειας της υπηρεσίας με την 

απόκτηση σελίδας στα κοινωνικά δίκτυα, 34 από τους 45 υπαλλήλους (ποσοστό πάνω 

από 80%) απάντησαν ότι ενισχύεται, γεγονός που καταδεικνύει τη νέα τάση στην 

επικοινωνία μεταξύ δημόσιας διοίκησης και πολίτη, αλλά και τη σημασία του έργου 

που μπορούν να επιτελέσουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. (Γράφημα 12)  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Συνολικά, με βάση τα αποτελέσματα που αναπτύχθηκαν παραπάνω και 

σύμφωνα πάντα με τις απαντήσεις που δόθηκαν στο ερωτηματολόγιο, φαίνεται αρχικά 

ότι στο δήμο Θεσσαλονίκης οι γυναίκες είναι πολύ περισσότερες από τους άνδρες και η 

μέση ηλικία των υπαλλήλων είναι τα 41 με 50 έτη. Όσον αφορά δε την ιεραρχία, οι 

περισσότεροι είναι υπάλληλοι, τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με 26-30 χρόνια υπηρεσίας 

και πιστοποιημένη γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή.  

 

Στην πλειονότητά τους οι υπάλληλοι χρησιμοποιούν καθημερινά ηλεκτρονικό 

υπολογιστή και το διαδίκτυο ως εργαλείο δουλειάς, τόσο για την επικοινωνία με 

συναδέλφους όσο και με άλλες υπηρεσίες.  

 

Σχετικά με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι περισσότεροι είναι χρήστες 

αυτών στην προσωπική τους ζωή και εργάζονται σε υπηρεσίες που επιλέγουν τα 

συγκεκριμένα μέσα για την επικοινωνία τους με τον πολίτη και την ενημέρωση του 

κοινού αναφορικά με δράσεις, προθεσμίες και εκδηλώσεις. Οι υπάλληλοι στην 

πλειονότητά τους απάντησαν ότι θεωρούν την κοινωνική δικτύωση ως μορφή επίσημης 

επικοινωνίας μεταξύ δημόσιας διοίκησης και πολίτη και διάκεινται θετικά στη 

δημιουργία σελίδας κοινωνικής δικτύωσης για την προβολή της υπηρεσίας τους. 

 

Αν θελήσουμε να εμβαθύνουμε λίγο περισσότερο στα αποτελέσματα του 

ερωτηματολογίου, θα παρατηρήσουμε ότι οι γυναίκες υπάλληλοι είναι πιο δεκτικές και 

έτοιμες να χρησιμοποιήσουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως μορφή επίσημης 

επικοινωνίας με το κοινό, αφού 28 από τις 35 (ποσοστό 80%) απάντησαν θετικά στη 

σχετική ερώτηση, ενώ μόλις 4 από τους 10 συνολικά άνδρες σκέφτονται το ίδιο 

(ποσοστό 40%). Η αντίστοιχη διάθεση από πλευράς του ανδρικού πληθυσμού 

υπαλλήλων φαίνεται και από το γεγονός ότι μόλις 2 από τους 10 που απάντησαν, 

κάνουν χρήση σελίδων κοινωνικής δικτύωσης για να επικοινωνήσουν με τους πολίτες. 

 

Όπως επισημαίνεται και στις βιβλιογραφικές αναφορές, οι μεγαλύτεροι 

ηλικιακά δημόσιοι υπάλληλοι διάκεινται θετικά απέναντι στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης, αφού μόλις 4 από τους 14 συνολικά υπαλλήλους ηλικίας από 51 ως 65 ετών 

(ποσοστό 28,6%) δήλωσαν ότι δεν τα θεωρούν μορφή επίσημης επικοινωνίας μεταξύ 

δημόσιας διοίκησης και πολίτη. Η ηλικιακή αυτή ομάδα αναφέρεται χωριστά, καθώς 
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θεωρείται η πιο «δυσκίνητη» στις τεχνολογικές αλλαγές, κάτι που τελικώς διαψεύδεται, 

αφού αυτή έχει βιώσει μεταξύ άλλων την τεχνολογική επανάσταση της 

τηλεομοιοτυπίας, του ηλεκτρονικού υπολογιστή, των ασύρματων δικτύων και του 

διαδικτύου. Ωστόσο, η άρνηση αυτή, εκ του αποτελέσματος, δε φαίνεται να συνδέεται 

με τη βαθμίδα εκπαίδευσης των υπαλλήλων, καθώς και οι 4 που αποφάνθηκαν 

αρνητικά είναι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.  

 

Όσον αφορά στη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τους 

υπαλλήλους στην προσωπική τους ζωή, σε ποσοστό 62,2% δήλωσαν ότι συμμετέχουν 

συχνά ή καθημερινά, γεγονός που δείχνει την εισχώρηση του συγκεκριμένου διαύλου 

επικοινωνίας στην κοινωνία, όπως άλλωστε φαίνεται και στις βιβλιογραφικές 

αναφορές. Η χρήση αυτή έχει προετοιμάσει το έδαφος για την αποδοχή και αξιοποίηση 

των μέσων αυτών και στην επαγγελματική ζωή των υπαλλήλων, αφού η πλειονότητά 

τους μπορεί να διαπιστώσει τη χρησιμότητα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και με 

την ιδιότητα του πολίτη.   

 

Πάντως, προς στιγμήν οι μελέτες, οι οποίες καταγράφηκαν και στην 

ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, καταδεικνύουν ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

αποτελούν καθημερινότητα στην προσωπική ζωή των πολιτών – και μάλιστα 

περισσότερο για τους Ευρωπαίους από ότι για τους Αμερικανούς. Δεν καταγράφεται, 

όμως, η ίδια τάση στη σχέση του κοινού με τη διοίκηση, η οποία φαίνεται να είναι σε 

αρχικό ακόμη στάδιο, καθώς μάλλον οι πολίτες δε θεωρούν ότι το μήνυμά τους θα τύχει 

της δέουσας σημασίας ή προσοχής. Ίσως γιατί το κοινό γνωρίζει ότι η δημόσια 

διοίκηση δεν έχει ακόμη ενδιαφερθεί ή σε κάθε περίπτωση δεν έχει ακόμη αναπτύξει 

επαρκώς τα κατάλληλα φίλτρα για να είναι σε θέση να διαχειριστεί και να αξιολογήσει 

τις εισροές των μηνυμάτων.   

 

Το γεγονός ότι έχει προβλεφθεί εκ μέρους της διοίκησης του Δήμου θέση 

εργασίας για το συγκεκριμένο έργο ενημέρωσης και παρακολούθησης της σελίδας 

κοινωνικής δικτύωσης, καταδεικνύει εμφανώς ότι υπάρχει η θετική διάθεση και 

πρόθεση από πλευράς των διοικούντων να αποδώσουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

την πρέπουσα σημασία. Αυτό αποδεικνύεται και με βάση τις απαντήσεις στο 

ερωτηματολόγιο, αφού 30 από τους 33 (ποσοστό 90,9%) που αποκρίθηκαν στη 

συγκεκριμένη ερώτηση (17η ερώτηση ερωτηματολογίου), απάντησαν θετικά. Μάλιστα, 

την ευθύνη για την ανάρτηση του υλικού στις συγκεκριμένες σελίδες έχει ο 
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εξουσιοδοτημένος αυτός υπάλληλος (ποσοστό 50%), αν και η πλειονότητα των 

υπαλλήλων που απάντησαν, θεωρεί επιβεβλημένη τη λήψη έγκρισης από τον 

προϊστάμενο αναφορικά με τις αναρτήσεις (ποσοστό 75%). 

  

Οι περισσότερες δε εκ των σελίδων αυτών, ενημερώνονται καθημερινά 

(ποσοστό 62,1%), ενώ τα μηνύματα των πολιτών απαντώνται σε καθημερινή βάση σε 

ποσοστό 55,6%.    

 

Τέλος, πάνω από το ένα τρίτο των υπαλλήλων που απάντησαν στο 

ερωτηματολόγιο θεωρούν ότι ενισχύεται η εξωστρέφεια της υπηρεσίας τους με την 

απόκτηση σελίδας κοινωνικής δικτύωσης, γεγονός που καταδεικνύει ότι οι υπάλληλοι 

έχουν εμπιστοσύνη στις νέες τεχνολογίες και δεν «βολεύονται» μόνο στους 

παραδοσιακούς διαύλους επικοινωνίας με τον πολίτη. Συγκεκριμένα, μόλις 2 από τους 

45 απαντήσαντες (ποσοστό 4,4%) θεωρούν ότι δεν ενισχύεται η εξωστρέφεια της 

υπηρεσίας τους με την απόκτηση σελίδας στα κοινωνικά δίκτυα, αντίθετα με το 88,9% 

του δείγματος (40 από τους 45) που απάντησε ότι ενισχύεται σε ποσοστά από 60% και 

πάνω.  

 

Εξετάζοντας τα αποτελέσματα από την πλευρά της διοίκησης του δήμου 

Θεσσαλονίκης, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι έχει υιοθετήσει ως πολιτική τη χρήση 

σελίδων κοινωνικής δικτύωσης για τις υπηρεσίες του, αλλά μάλλον δεν την έχει 

επιβάλει ή ενδεχομένως δεν την έχει ολοκληρώσει, αφού υπάρχουν υπηρεσίες που 

«αντιστέκονται» στη νέα τάξη πραγμάτων.  Να σημειωθεί ότι 29 από τους 45 

υπαλλήλους (ποσοστό 64,4%) απάντησαν ότι οι υπηρεσίες τους διαθέτουν σελίδα 

κοινωνικής δικτύωσης, πράγμα που σημαίνει ότι ο δήμος Θεσσαλονίκης δεν έχει 

ολοκληρώσει ακόμη την «κοινωνική δικτύωση» των υπηρεσιών του. Το ίδιο συμβαίνει 

και στη δημόσια διοίκηση αρκετών ευρωπαϊκών χωρών, οι οποίες δεν έχουν 

«δικτυώσει» το σύνολο των υπηρεσιών τους αλλά μόνο ένα μικρό κομμάτι, όπως 

δείχνουν μελέτες που αναφέρθηκαν σε προηγούμενα κεφάλαια.  

  

Το γεγονός ότι το έργο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι σημαντικό 

διαφαίνεται και από την επιλογή της διοίκησης να παρακολουθεί και να ενημερώνει τη 

σελίδα κοινωνικής δικτύωσης συγκεκριμένος εξουσιοδοτημένος υπάλληλος σε 

συνεργασία με τον προϊστάμενο, έχοντας αυτή ως κύρια απασχόληση και όχι ως 

πάρεργο.  
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Άλλωστε και το πρόγραμμα «Βελτιώνω την πόλη μου» που παρουσιάστηκε 

παραπάνω – και δεν είναι το μόνο - δείχνει την «αγωνία» της διοίκησης του δήμου 

Θεσσαλονίκης να επικοινωνήσει με τον πολίτη με στόχο να τον κάνει κοινωνό και 

συνεργάτη στη μάχη για τη βελτίωση της εικόνας της πόλης και της ποιότητας ζωής 

του. Και τούτο διότι ο ενεργός πολίτης μπορεί να αποτελέσει το «μάτι και το αυτί» της 

διοίκησης σε κάθε γωνιά της πόλης και παράλληλα να θέτει προβληματισμούς, να 

κρίνει και να προτείνει λύσεις στο πλαίσιο της συνεργασίας με αυτούς που επέλεξε για 

να τον κυβερνήσουν. 
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 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

Στους καιρούς της παγκόσμιας λιτότητας και της μείωσης των κρατικών 

προϋπολογισμών η δημόσια διοίκηση προσπαθεί ή πρέπει να προσπαθεί να παρέχει 

στον πολίτη αγαθά και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας την ώρα που ο πολίτης 

«κυνηγά» την ποιότητα στη ζωή του. Για το λόγο αυτό θεωρείται υψίστης σημασίας η 

στρατηγική της επικοινωνίας μεταξύ δημόσιας διοίκησης και πολίτη – πελάτη με όχημα 

τις νέες τεχνολογίες, οι οποίες με ελάχιστο πια κόστος και σωστό χειρισμό και από τις 

δύο πλευρές μπορούν να επιφέρουν την προσδοκώμενη δημόσια αξία. Η δημόσια 

διοίκηση θα πρέπει να ξεπεράσει τα στεγανά της και να δείξει την τόλμη που χρειάζεται 

και την εμπιστοσύνη στις Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών ώστε να 

κερδίσει το «ψηφιακό» πλέον κοινό και να το χρήσει συμμέτοχο στη δημιουργία και 

παροχή δημοσίων αγαθών και υπηρεσιών. 

 

Επιτυγχάνοντας την άμεση επικοινωνία μέσω της χρήσης των μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης, οι δημόσιες υπηρεσίες μπορούν να εκμεταλλευτούν στο έπακρο 

τις απόψεις, τις ιδέες και τους προβληματισμούς των πολιτών ως τελικών χρηστών για 

τη δημιουργία της δημόσιας αξίας. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί το φιλτράρισμα 

του όγκου των μηνυμάτων και η αξιολόγηση τους, που μόνο με την κατάλληλη 

εκπαίδευση από πλευράς των δημοσίων υπαλλήλων μπορεί να επιτευχθεί. Το 

προσωπικό του δημοσίου τομέα θα πρέπει να εκπαιδευτεί στην έννοια και στη χρήση 

των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για να κατανοήσει σε βάθος τη χρησιμότητά τους και 

να αντιληφθεί παράλληλα τους κινδύνους που ελλοχεύουν λόγω άγνοιας ή κακής 

χρήσης, ώστε να τα υιοθετήσει ως εργαλεία για την εξυπηρέτηση της επικοινωνίας με 

τον πολίτη αλλά και τον συνάδελφο.  

 

Όμως για να αποτελέσει ο πολίτης συνοδοιπόρο και συνεργάτη στην 

οικοδόμηση της νέας δημόσιας διοίκησης, είναι αναγκαίο να γνωρίζει τα όριά του, τα 

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το δημόσιο λόγο του και σίγουρα 

να είναι σε θέση να διαχωρίσει την προσωπική από τη δημόσια ζωή του. Το αυτό ισχύει 

και για τους δημοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι θα πρέπει παράλληλα να διαχωρίσουν 

την προσωπική από την υπηρεσιακή τους άποψη και να κατανοήσουν βαθιά ότι εν ώρα 

εργασίας εκπροσωπούν τον οργανισμό στον οποίο απασχολούνται και όχι τον εαυτό 

τους.  
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Σε κάθε περίπτωση δέον είναι να θεραπευτεί ο σκεπτικισμός και η ολιγωρία της 

δημόσιας διοίκησης προς ο,τιδήποτε νέο. Μπορεί η γραφειοκρατία να εξυπηρετεί στην 

τήρηση των αποστάσεων ασφαλείας μεταξύ δημοσίου και πολίτη, όμως οι νέες 

τεχνολογίες έχουν την τάση να τις εκμηδενίζουν, οπότε είναι μάλλον ματαιοπονία η 

δημόσια διοίκηση να κωφεύει από τη στιγμή που αυτές αποτελούν αναπόσπαστο 

κομμάτι της καθημερινής ζωής. Θα πρέπει να επισημανθεί στο σημείο αυτό ότι είναι 

αναγκαία η υιοθέτηση των νέων διαύλων επικοινωνίας, στους οποίους περιλαμβάνονται 

και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και μέσω αυτών να αναδειχτούν οι ευκαιρίες που 

προσφέρουν από πλευράς της δημόσιας διοίκησης για να μην αποσταθεροποιηθεί η 

σχέση της με τον πολίτη. Η δημόσια σφαίρα απαιτεί την αρμονική συνύπαρξη και 

συνεργασία και των δύο μερών, την ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης και ειλικρίνειας 

και όχι καχυποψίας, ώστε να επιτευχθεί η πολυπόθητη ποιότητα. 

 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναδειχτεί ο ρόλος των δημοσίων υπαλλήλων, οι 

οποίοι ως εκτελεστικοί φορείς των πολιτικών και των απόψεων των δημόσιων 

οργανισμών που εκπροσωπούν, είναι αναγκαίο να αναλάβουν δράση. Άλλωστε, είναι 

υποχρέωση της δημόσιας διοίκησης να τείνει το χέρι στους διοικούμενους, γιατί η 

πορεία προς το μέλλον είναι κοινή και απαιτεί αφοσίωση και σχέσεις αμοιβαίας 

εμπιστοσύνης. Η εκπαίδευση του προσωπικού, η ενδυνάμωση, η έμπνευση και η 

ενσυναίσθηση μπορούν να δημιουργήσουν σταθερές βάσεις για την αλλαγή πλεύσης 

της δημόσιας διοίκησης, ώστε να συναντήσει τον πολίτη και δημιουργηθεί η δημόσια 

αξία. 

  

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί να αποκτήσει πρωτεύοντα ρόλο στην ανάπτυξη 

της συνεργασίας μεταξύ διοίκησης και πολίτη και να αποτελέσει όχημα για την 

επέκταση αυτής και στις υπόλοιπες βαθμίδες της κρατικής μηχανής και εξουσίας λόγω 

της εγγύτητας με το κοινό. Αν οι ΟΤΑ, ως μικρογραφία του κράτους, ενστερνιστούν τις 

απόψεις των δημοτών τους χωρίς προκαταλήψεις και στεγανά, μπορούν να χτίσουν τις 

βάσεις μιας άμεσης, συμμετοχικής δημοκρατίας, όπου ο πολίτης θα δημιουργεί την 

καθημερινότητά του και δε θα αποκτά ρόλο μόνο στις εκλογικές αναμετρήσεις. Επίσης, 

αν ο μικρόκοσμος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αναπτυχθεί και λειτουργήσει με την 

άμεση συμμετοχή του τελικού χρήστη – δημότη ή κατοίκου, τότε ο ενεργός πολίτης θα 

ενδυναμωθεί και θα έχει πλέον τη διάθεση να παλέψει μαζί με την διοίκηση για το 

μέλλον του και όχι να στέκεται μονάχα απέναντί της περιμένοντας το στραβοπάτημά 

της.  
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Όσον αφορά στη συμπαραγωγή υπηρεσιών από τη δημόσια διοίκηση και τους 

πολίτες αυτή τη στιγμή θεωρείται ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους των διοικητικών 

μεταρρυθμίσεων ανά την υφήλιο. Πρόκειται για έναν πολύτιμο δρόμο προς την 

μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης και προς τον σχεδιασμό και την παροχή 

αποτελεσματικών δημοσίων υπηρεσιών. Θεωρείται δε μια απάντηση στο έλλειμμα 

δημοκρατίας και μια διέξοδος προς την κοινωνία των ενεργών πολιτών και κοινωνικών 

ομάδων.  

 

Τα αναμενόμενα οφέλη από την εμπλοκή του πολίτη στις δημόσιες υπηρεσίες 

μπορεί να είναι η μείωση του κόστους, η χρηστικότητά τους, η μεγαλύτερη ποικιλία και 

οι περισσότερες επιλογές στις υπηρεσίες, καθώς και η βελτίωση της ποιότητας τους 

μέσα από τις γνώσεις των πολιτών – χρηστών. Ελλοχεύουν βέβαια και κίνδυνοι, τους 

οποίους η δημόσια διοίκηση θα πρέπει να αντιληφθεί και να είναι έτοιμη να 

αντιμετωπίσει, καθώς κάθε ένας εμπλεκόμενος πολίτης αντιλαμβάνεται διαφορετικά 

την έννοια της ευθύνης και του καθήκοντος.  

 

Τελικά, η κοινή πορεία προς το μέλλον και την ποιότητα ζωής είναι θέμα 

προτεραιοτήτων και στρατηγικής τόσο από πλευράς της διοίκησης όσο και από πλευράς 

των ενεργών πολιτών και των κοινωνικών ομάδων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  

 

Σύνοψη 45 απαντήσεων 
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