
 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ E-GOVERNMENT 
ΣΤΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 

 

 

 

 

 

ΓΑΝΙΤΗ ΕΙΡΗΝΗ 

 

 

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 

 

 

      Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΩ 

        Εξετάστρια: ΜΑΝΘΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

                                

 

Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας 

Θεσσαλονίκη 

Σεπτέµβριος 2006 

 



∆ιπλωµατική Εργασία: «Εφαρµογές e-Government στις ∆ηµόσιες Τεχνικές Υπηρεσίες» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Γανίτη Ειρήνη, 2006 

Με επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. All rights reserved. 

 

 

Η έγκριση της µεταπτυχιακής εργασίας από το Τµήµα Εφαρµοσµένης 

Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας δεν υποδηλώνει απαραιτήτως 

και αποδοχή των απόψεων του συγγραφέα εκ µέρους του Τµήµατος. 

Σελίδα 2 



∆ιπλωµατική Εργασία: «Εφαρµογές e-Government στις ∆ηµόσιες Τεχνικές Υπηρεσίες» 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Σκοπό της παρούσης εργασίας αποτελεί η διερεύνηση των δυνατοτήτων 

που προσφέρουν οι εφαρµογές των νέων τεχνολογιών στον εκσυγχρονισµό 

και αναµόρφωση της δηµόσιας διοίκησης. Αυτές οι εφαρµογές περιγράφονται 

µε τον όρο ηλεκτρονική διακυβέρνηση (e-Government). Η ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση αφορά στη χρήση της τεχνολογίας της πληροφορίας για την 

υποστήριξη και παροχή κρατικών υπηρεσιών και για την ενίσχυση της 

συµµετοχικότητας των πολιτών. Σχετίζεται όχι απλά µε την ηλεκτρονική 

µεταφορά των παρεχόµενων υπηρεσιών, αλλά µε µια συνολικότερη 

αναµόρφωση και αναδιάρθρωση των δηµοσίων υπηρεσιών.  

Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση εκφράζεται κυρίως µε τρεις µορφές: G2C, 

G2B, G2G. Στην παρούσα εργασία αναλύεται κατά κύριο λόγο η µορφή 

κράτος προς κράτος (G2G), που περιλαµβάνει όλες τις διακυβερνητικές 

αλληλεπιδράσεις εντός και µεταξύ των κρατικών υπηρεσιών (κυβέρνηση, ΟΤΑ 

α΄ και β΄ βαθµού, ΝΠ∆∆, ∆ΕΚΟ κλπ), καθώς στόχος είναι η διερεύνηση της 

δυνατότητας χρήσης εφαρµογών e-Government στις δηµόσιες τεχνικές 

υπηρεσίες (∆.Τ.Υ.).  

Ειδικότερα, αναλύεται το επίπεδο ανάπτυξης εφαρµογών e-Government 

στη δηµόσια διοίκηση στην Ελλάδα, που στις ∆.Τ.Υ. είναι σε πρωταρχικό 

στάδιο. Παρατηρείται σοβαρή έλλειψη σε υλικοτεχνικές υποδοµές και ανάγκη 

αναδιάρθρωσης των διαδικασιών. Επίσης, υπάρχει σηµαντικότατη υστέρηση 

στον τοµέα συλλογής και διαχείρισης δεδοµένων, κυρίως χωρικών. Ως 

αποτέλεσµα η ανάπτυξη είναι µονοδιάστατη και αποσπασµατική (πχ Ο.Π.Σ. 

Εργόραµα). 

Με βάση επιτυχηµένα παραδείγµατα εφαρµογών τόσο από τον ελληνικό 

(TAXIS) όσο και από το διεθνή χώρο (Pellucid, TAMS, Smartbuy, ARCE) 

καταδεικνύεται η δυνατότητα βελτίωσης ώστε να επιτευχθεί καλύτερη 

διαχείριση και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού και των διαθέσιµων 

πόρων, µε γνώµονα την διαφάνεια και την αύξηση της απόδοσή τους. Ως 

βασικός στόχος θα µπορούσε να τεθεί η σύνδεση όλων των ∆.Τ.Υ. µε µια 

κεντρική υπηρεσία όπως το Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. η οποία θα συντονίζει και θα 

ελέγχει το τεχνικό πρόγραµµα κάθε ∆.Τ.Υ.. Σε δεύτερο στάδιο θα ήταν δυνατό 
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να αναπτυχθούν εξειδικευµένα προγράµµατα ανά τοµέα αρµοδιότητας. 

Προϋπόθεση εφαρµογής των ανωτέρω είναι: η χάραξη στρατηγικής, η 

εκπόνηση σχεδίου δράσης, η ανάλυση διαδικασιών, η εξοικονόµηση πόρων 

και η χρήση πιλοτικών προγραµµάτων. 

Οι προοπτικές ανάπτυξης και αξιοποίησης της υπάρχουσας εµπειρίας 

φαντάζουν ανεξάντλητες. Είναι λοιπόν σηµαντικό να µελετηθούν οι 

δοκιµασµένες πρακτικές του εξωτερικού, ώστε να επιτευχθεί η πλέον 

κατάλληλη λύση για την Ελληνική πραγµατικότητα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
 

 

1. Εισαγωγή 

Στα πλαίσια της εργασίας αυτής παρουσιάζεται η έννοια της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης (e-Government) και των πληροφοριακών συστηµάτων ως 

µέσο µεταφοράς της σύγχρονης τεχνογνωσίας στη δηµόσια διοίκηση και 

ειδικότερα στις δηµόσιες τεχνικές υπηρεσίες (∆.Τ.Υ). Στόχος της εργασίας 

είναι να καταδείξει ότι η χρήση πληροφοριακών συστηµάτων και εφαρµογών 

e-Government στις ∆.Τ.Υ. µπορεί να προσφέρει αύξηση της απόδοσής τους, 

µείωση του απαιτούµενου χρόνου διεκπεραίωσης διαδικασιών, διάχυση της 

συσσωρευµένης εµπειρίας και καλύτερη οργάνωση και αξιοποίηση των 

διαθέσιµων οικονοµικών και ανθρώπινων πόρων. Μέσα από την εξέταση 

επιτυχηµένων εφαρµογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε ∆.Τ.Υ., από όλο 

τον κόσµο γίνεται φανερό ότι οι δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας είναι 

ανεξάντλητες, από απλή διαχείριση εγγράφων και εντύπων έως εξελιγµένα 

προγράµµατα διαχείρισης και διάχυσης εµπειρίας και γνώσης. Είναι λοιπόν 

σηµαντικό για την αναµόρφωση της δηµόσιας διοίκησης στον τοµέα των 

∆.Τ.Υ. να µελετηθούν οι δοκιµασµένες πρακτικές του εξωτερικού, ώστε να 

αποτελέσουν οδηγό και να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή ανάπτυξη για την 

Ελληνική πραγµατικότητα. 

 

 

1.1. ∆οµή εργασίας  

Η εργασία αυτή αναπτύσσεται σε επτά τµήµατα. Στο πρώτο τµήµα, όπου 

βρίσκεται η εισαγωγή και η βιβλιογραφική ανασκόπηση, γίνεται αναφορά για 

το επίπεδο ανάπτυξης της σύγχρονης τεχνολογίας, τις νέες προοπτικές που 

ανοίγονται και τις απεριόριστες δυνατότητες ανάπτυξης που προσφέρονται. 

Στο δεύτερο τµήµα γίνεται µια προσπάθεια να αποσαφηνιστεί η έννοια της 

e-Government, να δοθούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της και ο τρόπος 
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αλληλεπίδρασης µε τη δηµόσια διοίκηση. Επίσης, γίνεται µια προσπάθεια να 

καταδειχθούν οι δυνατότητες ανάπτυξης και βελτίωσης των δεικτών της 

δηµόσιας διοίκησης που µπορεί η e-Government να προσφέρει. ∆υστυχώς, η 

υιοθέτηση εφαρµογών e-Government δεν γίνεται εύκολα και ευρέως αποδεκτή 

για διάφορους λόγους. Γι αυτό στη συνέχεια αναπτύσσονται τα προβλήµατα 

αυτά προκειµένου να αποτελέσουν υπόβαθρο αναφοράς στην περαιτέρω 

µελέτη. 

Έπειτα, αναφέρεται η έννοια της δηµόσιας διοίκησης. Οι εφαρµογές e-

Government αναπτύχθηκαν λόγω της ανάγκης αναµόρφωσης της δηµόσιας 

διοίκησης. Η έννοια της αναδιάρθρωσης της δηµόσιας διοίκησης αποτελεί 

βασικό µοχλό ανάπτυξης σύγχρονων εφαρµογών γι’ αυτό επιλέχθηκε να γίνει 

µια ιδιαίτερη αναφορά σε αυτήν. Στο πλαίσιο αυτό αναφέρονται και τα στοιχεία 

αναµόρφωσης της δηµόσιας διοίκησης. Επίσης, παρόλη τη συνάφεια των 

αναγκών και των προβληµάτων του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα γίνεται 

µια προσπάθεια ανάδειξης των ιδιαιτεροτήτων του δηµοσίου τοµέα που 

πρέπει να ληφθούν υπόψη στο σχεδιασµό. Επιπρόσθετα, κρίνεται χρήσιµη η 

αναφορά της σχέσης της δηµόσιας διοίκησης και των τηλεπικοινωνιακών 

εφαρµογών και εφαρµογών πληροφορικής. Τέλος, γίνεται ιδιαίτερη µνεία σε 

δύο θεµελιώδη στοιχεία για τη δηµόσια διοίκηση: στην διαφθορά και την 

καταπολέµησή της και στην απαραίτητη ασφάλεια που οφείλει να παρέχει 

στους πολίτες. 

Το τρίτο τµήµα αφορά τα πληροφοριακά συστήµατα. Η σηµασία τους 

έγκειται στο γεγονός ότι ουσιαστικά αποτελούν  το µέσο µεταφοράς της 

σύγχρονης τεχνογνωσίας στη δηµόσια διοίκηση. Αναφέρονται λοιπόν τα 

απαραίτητα στοιχεία σχεδιασµού τους που πρέπει να ληφθούν υπόψη, η 

διαδικασία σχεδιασµού τους, τα πλεονεκτήµατα της µηχανοργάνωσης µέσω 

πληροφοριακών συστηµάτων και τέλος οι παράγοντες που επηρεάζουν την 

εφαρµογή τους στη δηµόσια διοίκηση. 

Στην συνέχεια περιγράφεται η κατάσταση σε ένα ιδιαίτερα νευραλγικό 

τοµέα της δηµόσιας διοίκησης στα δηµόσια έργα και τις δηµόσιες τεχνικές 

υπηρεσίες. Γίνεται αναφορά τόσο στην κατάσταση που επικρατεί διεθνώς όσο 

και στην ελληνική πραγµατικότητα και προτείνονται βελτιωτικά µέτρα. 
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Ακολουθούν τα συµπεράσµατα και οι προτάσεις σε σχέση µε τις 

εφαρµογές που αναπτύχθηκαν στο εξωτερικό και θα µπορούσαν να 

αποτελέσουν οδηγό και να αξιοποιηθούν ως εµπειρίες εφαρµογής και στην 

Ελλάδα.  

Ο τοµέας της πληροφορικής εξελίχθηκε σε διάφορα στάδια, η «εποχή των 

δεδοµένων» αποτέλεσε το αρχικό στάδιο. Ακολούθησε «η εποχή της 

πληροφορίας», ενώ στις µέρες µας διανύουµε την «εποχή της γνώσης» 

(Ackoff, 1989, Ken, 2002, Kock et al, 1997, Setzer, 2006). Με τον όρο 

δεδοµένα χαρακτηρίζεται µια απεικόνιση της πραγµατικότητας, ενώ ως  

πληροφορία ορίζεται η έννοια που δίνει νόηµα στα δεδοµένα. Τέλος, γνώση 

αποτελεί η εφαρµογή και αξιοποίηση της πληροφορίας. 

Η εποχή των δεδοµένων, που διήρκεσε περίπου έως τα τέλη της δεκαετίας 

του 1970, χαρακτηρίστηκε από την επικράτηση των συστηµάτων διαχείρισης 

δεδοµένων (Data Management Systems, DMS). Ακολούθησε η εποχή της 

πληροφορίας, όπως χαρακτηρίζεται η περίοδος της ραγδαίας ανάπτυξης της 

τεχνολογίας της πληροφορίας (Information Management Systems, IMS). Από 

πλευράς λογισµικού τα συστήµατα διαχείρισης δεδοµένων και τα συστήµατα 

διαχείρισης πληροφορίας έχουν πολλές διαφορές. Τα πρώτα έχουν 

µονοδιάστατη αρχιτεκτονική δοµή και είναι οµογενή συστήµατα που έχουν 

σκοπό την απόκτηση των δεδοµένων. Αντίθετα, τα άλλα είναι πολυδιάστατης 

αρχιτεκτονικής δοµής, ετερογενή συστήµατα που έχουν ως σκοπό την 

αποκωδικοποίηση των δεδοµένων. Σε σχέση µε το µοντέλο ανάπτυξης, τα 

πρώτα στοχεύουν στις εσωτερικές λειτουργίες του οργανισµού (back end), 

ενώ τα άλλα επικεντρώνονται στην επαφή µε τον πολίτη (front end). 

Η διαφορά µεταξύ γνώσης και πληροφορίας είναι ένα ερώτηµα που 

απασχόλησε πολλούς ερευνητές. Έτσι για παράδειγµα, η απάντηση στην 

ερώτηση «Ποια µετοχή πάει καλά στο χρηµατιστήριο;» είναι µια πληροφορία, 

ενώ το που θα επενδυθεί ένα ποσό χρηµάτων είναι γνώση. Η γνώση είναι 

ένας συνδυασµός πληροφοριών, ικανοτήτων, εµπειριών, αξιοπιστίας και 

οξυδέρκειας. Η απόκτηση της γνώσης αποτελεί µια πρόκληση για τους 

µηχανικούς πληροφορικής. Η µελέτη γενικότερα συστηµάτων διαχείρισης 

γνώσης (Knowledge Management Systems, KMS) είναι ένα ερευνητικό πεδίο 

που θα απασχολήσει τους µηχανικούς τα επόµενα χρόνια και που 
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παρουσιάζει εφαρµογές στον σύγχρονο τεχνικό κόσµο (π.χ. διαχείριση 

αποκτηθείσας κατασκευαστικής εµπειρίας). (Ashraf et al, 2005) 

Η έννοια της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης µε την µορφή που έχει σήµερα 

εµφανίζεται για πρώτη φορά το 1993 στις Η.Π.Α, όταν ο πρόεδρος Clinton και 

ο αντιπρόεδρος Al Gore εισήγαγαν ένα πρόγραµµα για τη δυνατότητα 

ανανέωσης της κοινωνίας µέσω "Της Κοινωνίας της Πληροφορίας". Το 

πρόγραµµα αυτό αποτέλεσε την αφετηρία αλλαγής στο τοπίο. Κυρίως όµως 

για πρώτη φορά συσχετίστηκε άµεσα η πληροφορική µε την ανάγκη 

βελτίωσης της απόδοσης του δηµόσιου τοµέα. Η εκµετάλλευση της διάδοσης 

της χρήσης πληροφορικής στην κατεύθυνση του εκσυγχρονισµό του δηµόσιου 

τοµέα έγινε πρώτα στην Ασία και µετά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Ε.Ε. το 

πρόγραµµα δράσης του Bangemann το 1994 επικεντρώθηκε µονοµερώς στον 

ιδιωτικό τοµέα της οικονοµίας. Ωστόσο, σήµερα η κατάσταση έχει αλλάξει και 

στην Ευρώπη και αναπτύσσονται προγράµµατα προώθησης της Κοινωνίας 

της Πληροφορίας και στο δηµόσιο τοµέα, χαρακτηριστικό παράδειγµα για τη 

χώρα µας αποτελεί η ανάπτυξη των κέντρων εξυπηρέτησης πολιτών (Κ.Ε.Π.) 

µε τη συγχρηµατοδότηση της Ε.Ε.. Τα παραδείγµατα της Αµερικής και της 

Ασίας έχουν υποκινήσει το ενδιαφέρον για τις δυνατότητες της e-Government 

ως ένα σηµαντικό µέρος της κοινωνίας της πληροφορίας.  

Κάποιες τυπικές τεχνολογικές εφαρµογές αρχικών σταδίων αναφέρονται 

παρακάτω στον πίνακα 1  

Πηγή: Asgarkhani, (2003) 

Πίνακας 1: Τυπικές Τεχνολογικές Εφαρµογές 
 
1 Από το 1960 διαχείριση ηλεκτρονικών δεδοµένων όσον αφορά στις 

τάσεις µετανάστευσης, την κοινωνική ασφάλιση κλπ µε σκοπό να 

παρέχεται στους πολιτικούς η αντίστοιχη πληροφόρηση 

2 Κατά τις δεκαετίες 1970, 1980 εµφανίζεται η χρήση λογιστικών φύλλων 

στις εργασίες ισολογισµών, προϋπολογισµών και άλλων οικονοµικών 

δραστηριοτήτων 

3 Από τη δεκαετία 1980 κατασκευή µοντέλων εξοµοίωσης που 

εφαρµόστηκαν αρχικά στην χάραξη και άσκηση είτε περιβαλλοντικής 
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πολιτικής ή στον τοµέα της εγκληµατολογία (π.χ. κατασκευή προφίλ 

υπόπτων από την αστυνοµία) 

4 Ειδικά συστήµατα από το 1970 όπως της κοινωνικής ασφάλισης (το 

1970 στις ΗΠΑ), ή δοκιµασίες σταθερότητας των σύγχρονων 

κανονισµών (Μεγ. Βρετανία τέλη 1980) 

5 Ηλεκτρονική Ανταλλαγή δεδοµένων (EDI) από το 1990 που αφορούν 

νοµικά, οικονοµικά ζητήµατα, θέµατα προµηθειών κλπ. 

6 Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών (GIS) από τα µέσα του 
1980 τα οποία συνδέουν βάσεις δεδοµένων µε τοπογραφικά και 

απεικονιστικά δεδοµένα. Αποτελούν ένα τοµέα έρευνας και 

δυνατοτήτων που δεν έχει ακόµη ερευνηθεί επαρκώς. 

7  Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (από το 1980) ένα σύστηµα που 

διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών / ιδεών και προωθεί την 

επικοινωνία µεταξύ των πολιτικών (αυτών δηλ που χαράσσουν 

πολιτική). 

8 Intranet (από τα µέσα του 1990) ανταλλαγή πληροφοριών δεδοµένων 

εντός κάποιου οργανισµού ή εταιρείας 

9 World Wide Web (από τα τέλη του 1990) µέσω του web όπως είναι 

γνωστό έγινε δυνατή από διεθνείς οργανισµούς στα τέλη του 1990 σε 

κάποιους τοµείς η παροχή υψηλής ποιότητας και περιορισµένης 

πρόσβασης πληροφορίας στους πολιτικούς. 

 

Ο όρος ηλεκτρονική διακυβέρνηση (e-Government) ως έκφραση 

χρησιµοποιήθηκε αρχικά σε αντιστοιχία µε το ηλεκτρονικό εµπόριο (e-

Commerce). Αφορά ένα νέο πεδίο δραστηριότητας εδώ και κάποιες δεκαετίες. 

Από πολλές απόψεις η e-Government είναι ένας νέος όρος για την 

ψηφιοποίηση του κρατικού φορέα, η οποία πραγµατοποιείται εδώ και αρκετά 

χρόνια. Σε πολλές χώρες του σύγχρονου βιοµηχανικού κόσµου η χρήση των 

εφαρµογών πληροφορικής στη δηµόσια διοίκηση και σε άλλους τοµείς του 

κράτους (όπως κοινοβούλιο, δικαιοσύνη κλπ) συνεχώς αυξάνεται. 
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Παραδόξως, αρχικά δεν υπήρχε πολιτικό ενδιαφέρον για αυτή τη συνεχόµενη 

και κατά κάποιο τρόπο λανθάνουσα διαδικασία εκσυγχρονισµού του κράτους. 

(Lenk and Traunmuller, 2002) 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται µια θεαµατική αλλαγή στο χώρο της 

διακυβέρνησης, αλλά και σε ευρύτερο κυβερνητικό επίπεδο. Η ανάπτυξη της 

τεχνολογίας είναι εντυπωσιακή. Επικοινωνίες που παλιότερα χρειαζόταν 

µέρες πραγµατοποιούνται σε λίγα δευτερόλεπτα. Εντούτοις, θα πρέπει να 

επισηµανθεί ότι οι διάφορες κοινωνικές δοµές και οργανισµοί του 

παρελθόντος δεν ήταν προετοιµασµένες για αυτό το νέο περιβάλλον που 

διαµορφώθηκε. Οι κυβερνήσεις από την ίδια τη φύση τους καλούνται να 

αντιµετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις, καθώς µέρος του παραδοσιακού ρόλου 

τους είναι να παρέχουν στους πολίτες µια αίσθηση σταθερότητας σε καιρούς 

αλλαγών.  

Είναι γενική πεποίθηση ότι η ουσία της διακυβέρνησης επικεντρώνεται στη 

σχέση που δηµιουργείται µεταξύ κράτους – κοινωνίας (πολίτη, επιχείρησης, 

ιδρύµατος κλπ.). Ως εκ τούτου, ένα αποτελεσµατικό µοντέλο e-Government 

πρέπει οπωσδήποτε να λάβει υπόψη του τη δυνατότητα συνδεσιµότητας 

ανάµεσα στις δυο συνιστώσες. Η ανάπτυξη στρατηγικής εφαρµογής 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι ένα σύνθετο σύστηµα, όπου οι εφαρµογές 

τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) εισάγονται µε σκοπό να 

συνδέσουν τους διάφορους κυβερνητικούς τοµείς για να αυξήσουν τη 

λειτουργικότητά τους, να ενισχύσουν την οικονοµική ανάπτυξη, να βελτιώσουν 

τις παρεχόµενες υπηρεσίες, να ενισχύσουν τη συµµετοχή των πολιτών, να 

βελτιώσουν τον τρόπο διαµόρφωσης πολιτικής και γενικά να συµβάλλουν 

στην παγκόσµια «διασυνδεσιµότητα». 

Αξίζει να σηµειωθεί, ότι σε διεθνές επίπεδο παρατηρείται συνεργασία των 

κυβερνήσεων και του ιδιωτικού τοµέα (επιχειρήσεων), µε σκοπό να 

διευκολυνθεί η ανάπτυξη λύσεων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Οι παραπάνω 

προσπάθειες δεν περιορίζονται απλά στην εισαγωγή νέων µορφών παροχής 

υπηρεσιών. Το νέο πρόσωπο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης θα πρέπει 

αδιαµφισβήτητα να λάβει υπόψη παραµέτρους όπως: νέα µοντέλα 

διαµόρφωσης πολιτικής σκέψης, εναλλακτικές µορφές συµµετοχής των 

πολιτών στα κοινά, διαφορετικές τάσεις και µορφές επικοινωνίας κράτους – 
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πολιτών, νέες λύσεις για την ευρύτερη οικονοµική ανάπτυξη και εναλλακτικές 

προσεγγίσεις για τη διασύνδεση των πολιτών µε τις πολιτικές διεργασίες. 

Όλες οι παραπάνω αλλαγές είναι κατανοητό ότι εγείρουν ορισµένους 

θεµελιώδεις προβληµατισµούς:  

 Πως µπορεί το κράτος να αξιοποιήσει αποτελεσµατικά το νέο αυτό 

περιβάλλον προς όφελος των πολιτών; 

 Ποιος ο ρόλος και οι δυνατότητες του κράτους; 

 Ποιες οι σχέσεις µεταξύ κράτους και πολιτών ή άλλων µελών της 

κοινωνικής και οικονοµικής πραγµατικότητας; 

 Ποια τα όρια της κοινωνίας και συνεπώς της αντιπροσώπευσης και 

συµµετοχής των πολιτών, που αποτελούν το θεµέλιο λίθο της ίδιας της 

∆ηµοκρατίας; 

Οι κυβερνητικοί οργανισµοί αποτελούν ένα διαφορετικό τύπο οργανισµού, 

σε σχέση µε τον ιδιωτικό τοµέα. Η ακριβή φύση αυτών των διαφορών και το 

µέτρο στο οποίο οι κρατικές υπηρεσίες αναµορφώθηκαν τα τελευταία 20 

χρόνια µπορεί να αµφισβητηθεί, οι περισσότεροι µελετητές όµως συµφωνούν 

σε µια γενική λίστα όπως: το µέγεθος και η έλλειψη κινδύνου χρεοκοπίας, η 

υπευθυνότητα, ο διαχωρισµός πολιτικής και διοίκησης, η δηµόσια διαφάνεια 

(Tarabanis and Peristeras, 2002) και το µονοπώλιο κάποιων λειτουργιών – 

υπηρεσιών. (Bourn, 2002) 

Εξετάζοντας την ηλεκτρονική διακυβέρνηση (e-government) και το 

ηλεκτρονικό εµπόριο (e-commerce) παρατηρούµε κάποιες διαφορές 

(Jorgensen & Cable, 2002), οι οποίες συµπυκνώνονται στις εξής τρεις και 

βασικότερες:  

 Στην πρόσβαση, 

 στη δοµή και  

 στην υπολογισιµότητα - υπευθυνότητα (accountability). 

Αναλυτικότερα, ενώ στο ηλεκτρονικό εµπόριο οι επιχειρήσεις µπορούν 

τυπικά να επιλέξουν τους πελάτες τους στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση οι 

διάφορες υπηρεσίες οφείλουν να εξυπηρετούν όλους τους πολίτες, 

ανεξαρτήτως οικονοµικής κατάστασης και ιδιαίτερα τα άτοµα µε ειδικές 
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ανάγκες (ΑΜΕΑ). Η εξάλειψη της νέας περιθωριοποίησης της γνώσης (Digital 

divide), δηλαδή η παροχή υπηρεσιών σε όλους τους πολίτες ανεξαιρέτως, 

µέσω διαδικτύου, αποτελεί µια µεγάλη πρόκληση για την ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση. 

Όσον αφορά στη δοµή τους υπάρχουν σηµαντικές διαφορές ανάµεσα σε 

υπηρεσίες του ιδιωτικού και του δηµοσίου τοµέα. Η λήψη αποφάσεων στο 

δηµόσιο γίνεται µε λιγότερο συγκεντρωτικό τρόπο. Επιπλέον η διασπορά 

εξουσίας που παρατηρείται, αποτελεί τροχοπέδη για την ανάπτυξη και 

εφαρµογή νέων υπηρεσιών από το κράτος. 

Τέλος, σε µια δηµοκρατική κοινωνία αποτελεί δέσµευση των κρατικών 

υπηρεσιών η κατανοµή των κονδυλίων και η παροχή υπηρεσιών µε σκοπό το 

δηµόσιο συµφέρον. (Jorgensen & Cable, 2002, Warkentin et al, 2002). Αυτός 

ο δηµόσιος χαρακτήρας των κρατικών υπηρεσιών αποτελεί ίσως ένα από τα 

σηµαντικότερα διαφοροποιητικά χαρακτηριστικά, σε σχέση µε τον ιδιωτικό 

τοµέα. 

Φυσικά, υπάρχουν και πολλές οµοιότητες µεταξύ ηλεκτρονικού εµπορίου 

και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Όπως έχουν δείξει πολλές µελέτες, οι 

θεωρίες Αποδοχής της Τεχνολογίας, ∆ιάχυσης της Καινοτοµίας και η 

αξιοπιστία παίζουν σηµαντικό ρόλο στην υιοθέτηση του ηλεκτρονικού 

εµπορίου από τους χρήστες του (Gefen & Straub, 2000, Moon & Kim, 2001, 

Gefen et al, 2003, Pavlou, 2003). Με ανάλογο τρόπο αναµένεται ότι οι 

ανωτέρω θεωρίες επηρεάζουν και την υιοθέτηση της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης από τους πολίτες (Warkentin et al, 2002, Carter & Bélanger, 

2003,  2004a, 2004b, 2005) 

 

 

1.2. Ηλεκτρονική διακυβέρνηση και διάφορες σχολές 
σκέψεις 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται το πρίσµα, υπό το οποίο εξετάζονται οι 

εφαρµογές e-Government, από διάφορες σχολές σκέψης. (Asgarkhani, 2003) 

Ως πρώτη προσέγγιση εξετάζεται αυτή των αµιγώς αισιόδοξων, οι οποίοι 
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υποστηρίζουν ανεπιφύλακτα τη χρήση των ΤΠΕ στη δηµόσια διοίκηση. 

Θεωρούν ότι η χρήση τους θα βελτιώσει τις επιδόσεις της δηµόσιας διοίκησης, 

µέσω της καλύτερης διαχείρισης του δυναµικού των επιµέρους τοµέων 

(Tapscott, 1997). Ως µόνο κόστος αξιολογούν αυτό των επενδύσεων 

υποδοµής και το λειτουργικό καθηµερινό κόστος. 

Η δεύτερη προσέγγιση των αισιόδοξων µε κάποιες επιφυλάξεις 

υποστηρίζει ότι θα υπάρχει µεν κέρδος όσον αφορά την αποτελεσµατικότητα 

και την αποδοτικότητα του κράτους (µεγαλύτερος έλεγχος, ποιότητα και 

εξορθολογισµός στη λήψη αποφάσεων), θα πρέπει όµως να προβλεφθούν οι 

κατάλληλες δικλείδες ασφαλείας ώστε να διαφυλαχθούν τα δικαιώµατα των 

πολιτών (ιδιωτική ελευθερία και ασφάλεια των προσωπικών δεδοµένων, 

δικαίωµα να επηρεάζουν την άσκηση και χάραξη πολιτικής, κλπ.). 

Η τρίτη προσέγγιση αφορά τους πεσιµιστές. Αυτοί θεωρούν ότι η 

εφαρµογή της e-Government θα είναι επισφαλής όσον αφορά στην ποιότητα 

της λήψης αποφάσεων. Υποστηρίζουν ότι η µεγαλύτερη ζήτηση για πολιτικές 

αναλύσεις, βασισµένες σε διάφορες κατηγορίες πληροφορίας, θα προκαλέσει 

µεγάλες καθυστερήσεις στην άσκηση πολιτικής κατά τη φάση της εφαρµογής. 

Χρησιµοποιείται χαρακτηριστικά ο όρος «παράλυση από την ανάλυση». 

(Asgarkhani, 2003) Φοβούνται ότι ο υπερβολικά απλός τρόπος στην 

αποκωδικοποίηση δεδοµένων, την εφαρµογή µοντέλων και τη χρήση 

εξειδικευµένων συστηµάτων ροής από την ανάλυση στην πρόταση, θα 

υποβιβάσει τη δυνατότητα κρίσης, στη φάση λήψης πολιτικών αποφάσεων. 

Με άλλα λόγια απορρίπτουν την κυβερνοθεωρία που υποστηρίζει ότι «Η 

πληροφορία είναι ισχύς». 

Τέλος η τέταρτη προσέγγιση αφορά αυτούς οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η 

τεχνολογία αποτελεί απλά ένα µέσο και όχι κινητήρια δύναµη από µόνη της. 

∆ιαφωνούν ότι µπορεί να εξεταστεί µεµονωµένα η επιρροή των ΤΠΕ στη λήψη 

αποφάσεων. Θεωρούν ότι τη συνέχεια ή την αλλαγή στη διακυβέρνηση 

επηρεάζουν παράγοντες κοινωνικοί και πολιτικοί αλλά όχι η τεχνολογία από 

µόνη της. Υποστηρίζουν ότι η τεχνολογία είναι εργαλείο για να αλλάξει ή να 

διατηρηθεί κάποιο είδος διακυβέρνησης π.χ. άσκηση συντηρητικής ή 

ριζοσπαστικής πολιτικής. (Asgarkhani, 2003) 
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Είναι γεγονός ότι διαφορετικές κοινωνικές οµάδες και οργανισµοί θα έχουν 

διαφορετική πολιτισµική απόκριση στις προοπτικές που προσφέρουν αυτές οι 

τεχνολογίες. Σύµφωνα µε την ανθρωπολόγο Mary Douglas υπάρχουν 4 

πολιτισµικοί µύθοι (εικόνα 1) οι οποίοι επεξηγούν τις αντιδράσεις των 

οργανικών οµάδων (οργανισµοί, κοινωνικές οµάδες κλπ) υπό συγκεκριµένες 

συνθήκες. 

Πηγή: Douglas, (1982) 

 

Εικόνα 1: Πολιτισµικοί Μύθοι 
 

1ος µύθος: Ήπια Τεχνολογία (Technology Benign)  

Στο µύθο αυτό, όπως φαίνεται στην εικόνα 1, η σφαίρα επιστρέφει στη 

βάση της ανεξάρτητα από την κατεύθυνση προς την οποία θα την πετάξουµε. 

Σύµφωνα µε το πρότυπο αυτό, οι διάφοροι κυβερνητικοί οργανισµοί µπορούν 

να ακολουθούν τη φιλοσοφία του «trial and error», δηλαδή πειραµατισµός 

ασχέτως αποτελέσµατος σε ότι αφορά την τεχνολογία και τις εφαρµογές της. 

2ος µύθος: Εφήµερη Τεχνολογία (Technology Ephemeral)  

Στο µύθο αυτό σε αντίθεση µε την προηγούµενη περίπτωση η τεχνολογία 

είναι πολύ επισφαλής. Όπως είναι φανερό η παραµικρή κίνηση θα επιφέρει 

κατάρρευση. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν αυτοί οι οργανισµοί που 
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αντιστέκονται στις τεχνολογικές καινοτοµίες (κυρίως όσον αφορά εφαρµογές 

µεγάλης κλίµακας) και χρησιµοποιούν την τεχνολογία µόνο για πολύ 

απλοποιηµένες εφαρµογές. 

3ος µύθος:Απρόβλεπτη Τεχνολογία (Technology Perverse/Tolerant ) 

Στο µύθο αυτό κάποιο δυνατό χτύπηµα µπορεί να στείλει τη σφαίρα πάνω 

από το σηµείο καµπής. Σε αντιστοιχία οι οργανισµοί πρέπει να έχουν 

ετοιµότητα για µια ασυνήθιστη κατάσταση. ∆εν εφαρµόζεται ούτε η φιλοσοφία 

του πειραµατισµού χωρίς µέτρο αλλά ούτε η φιλοσοφία του 2ου µύθου. Στην 

περίπτωση αυτή είναι καθοριστική η οριοθέτηση της διαχωριστικής γραµµής 

µεταξύ των δύο καταστάσεων. Σε αντίθεση µε τους άλλους τρεις µύθους είναι 

πολύ σηµαντική η ύπαρξη ειδικών στην τεχνολογία.  

4ος µύθος: Ευµετάβλητη Τεχνολογία (Technology Capricious) 

Σύµφωνα µε την εικόνα 1 η σφαίρα µπορεί να κυλήσει προς οποιαδήποτε 

κατεύθυνση. Οργανισµοί που αντιστοιχούν στην κατηγορία αυτή δεν µπορούν 

να διαχειριστούν την τεχνολογία και τα επιτεύγµατά της, απλά προσπαθούν 

να συµβαδίσουν µε τα νέα δεδοµένα και να αντιµετωπίσουν τα αρνητικά της 

συνεχούς τεχνολογικής ανάπτυξης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
 

 

2. E-Government 

Η σπουδαιότητα και αναγκαιότητα του κράτους είναι σαφής. Όλοι 

εξαρτόµαστε από τις υπηρεσίες του, το νοµικό πλαίσιο και την σταθερότητα 

που παρέχει. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια οι έννοιες κράτους και 

διακυβέρνησης έχουν µεταλλαχθεί θεαµατικά. Το κράτος σήµερα πρέπει να 

είναι σύγχρονο και «ανοιχτό». ∆ηλαδή, από τη µια υπάρχει αυξανόµενη πίεση 

και προσδοκία, ο τρόπος διακυβέρνησης να αντανακλά µοντέρνες µεθόδους 

αύξησης της απόδοσής του, (όπως συµβαίνει και στις ιδιωτικές επιχειρήσεις), 

και από την άλλη ανάγκη να υιοθετηθούν πιο δηµοκρατικοί τρόποι άσκησης 

πολιτικής. Είναι δυνατόν ο διπλός αυτός στόχος (αποτελεσµατικότητα, 

δηµοκρατία) να επιτυγχάνεται µε διάφορους τρόπους αλλά η νέα τεχνολογία 

είναι αυτή που παρέχει της µεγαλύτερες δυνατότητες ανάπτυξης και επιτυχίας. 

Ειδικότερα, η έννοια του κράτους αρχίζει να επανακαθορίζεται. Αλλάζουν 

οι σχέσεις και οι συσχετισµοί (δύναµης και ευθύνης) µεταξύ εµπλεκοµένων 

φορέων (πχ ανάµεσα σε βιοµηχανία και παροχείς υπηρεσιών, ανάµεσα σε 

δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα και ανάµεσα σε κράτος – πολίτες). ∆ηµιουργούνται 

νέες οργανικές και οικονοµικές δοµές, εισάγονται νέες διαδικασίες στην 

εργασία και στην κοινωνία και κυρίως ανοίγονται νέοι ορίζοντες και ευκαιρίες, 

χωρίς το φόβο της νέας ψηφιακής ανισότητας. (Millard, 2002) 

Η εφαρµογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης εξαρτάται από δυο 

παράγοντες: το όραµα και την υιοθέτησή της από τους µελλοντικούς χρήστες. 

Το όραµα που έχουµε για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι αυτό που θα 

καθορίσει τόσο τις υπηρεσίες που θα προσφερθούν µέσω διαδικτύου (online), 

όσο και το επίπεδο ανάπτυξης που θα πρέπει να επιτύχουν.  

Παρόλο που µερικές φορές µοιάζει αδύνατο, ωστόσο θα πρέπει να 

προετοιµαστεί και να σχεδιαστεί προσεκτικά η διαδικασία υιοθέτησης της 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης από τους µελλοντικούς χρήστες της. Αυτό 

µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε µια λεπτοµερή µελέτη του τρόπου που 
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αντιλαµβάνονται οι χρήστες την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, πως µπορούν να 

διεξαγάγουν µια συναλλαγή και ποια είναι τα εµπόδια που θα συναντήσουν 

προκειµένου να την υιοθετήσουν σε σχέση µε το συµβατικό τρόπο 

συναλλαγής.  

Η γνώση και µελέτη των δύο αυτών παραγόντων (όραµα και υιοθέτηση) 

αποτελεί βασικό θεµέλιο για την επιτυχηµένη εφαρµογή της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης. (Graafland-Essers and Ettedgui, 2003) 

Ένα πολύ σηµαντικό θέµα για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι η 

διαχείριση πληροφοριών. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση πρέπει να διαχειριστεί 

αποτελεσµατικά ένα τεράστιο, διαρκώς αυξανόµενο όγκο πληροφοριών και γι 

αυτό απαιτούνται ιδιαίτερες ικανότητες. Εποµένως, η ανάπτυξη συστηµάτων, 

που θα υποστηρίζουν την ανάγκη αυτή, της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, 

είναι διεργασία εξαιρετικά σύνθετη και απαιτεί τη συνεργασία πολλών 

γνωστικών πεδίων. Οι αναπτυσσόµενοι οργανισµοί της δηµόσιας διοίκησης 

πρέπει να έχουν χαρακτηριστικά όπως ευφυΐα, ευελιξία και 

προσαρµοστικότητα, δυνατότητα βελτιστοποίησης της απόδοσής τους, 

αξιοποίησης των εµπειριών τους και να ενσωµάτωσης στο διαρκώς 

µεταβαλλόµενο κοινωνικό γίγνεσθαι. Η βασική ιδέα είναι να διασφαλισθεί 

στους χρήστες του διαδικτύου η εύκολη δυνατότητα πρόσβασης στην γνώση 

που παράγουν οι δηµόσιοι οργανισµοί.  

Ένα άλλο θέµα που πρέπει λόγω τη σηµασίας του να αναπτυχθεί είναι η 

διασφάλιση της ιδιωτικότητας (privacy) (Thomas, 2002) στην πορεία µιας 

επιτυχηµένης εφαρµογής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Η ασφάλεια των 

προσωπικών δεδοµένων και η εύκολη πρόσβαση σε κυβερνητικές 

πληροφορίες µέσω του Web ή άλλων τεχνολογικών εργαλείων είναι πολύ 

σηµαντική. Τα θέµατα ασφάλειας αποτελούν βασικό παράγοντα  αξιοπιστίας 

και εµπιστοσύνης που πρέπει να εµπνέει ένα πρόγραµµα ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης στους χρήστες του. Επιπρόσθετα, η προστασία των 

προσωπικών δεδοµένων αποτελεί θεµελιώδες  δικαίωµα των πολιτών. 

Θέµατα ασφάλειας εγείρονται και σε διακρατικό επίπεδο καθώς αποτελούν 

ένα σηµαντικό εργαλείο χάραξης πολιτικής. Κάθε κράτος επιδιώκει να 

εξασφαλίζει την  εθνική κυριαρχία του και να ελέγχει τον τρόπο χρήσης των 

προσωπικών δεδοµένων των πολιτών του.  
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Η επιτυχία των εφαρµογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης συνδέεται στενά µε 

την έννοια του «δικαιώµατος της πληροφορίας». Θέµατα όπως η ιδιωτικότητα 

και η νοµοθεσία στο διαδίκτυο (πνευµατικά δικαιώµατα, αντιγραφή, ελευθερία 

της έκφρασης) πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη σε εφαρµογές 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (Thomas, 2003, Ashraf et al, 2005) 

 

 

2.1. Ορισµοί 

Σύµφωνα µε τον Don Tapscott ως ηλεκτρονική διακυβέρνηση αναφέρεται: 

«… η διαδικτυωµένη κυβέρνηση η οποία συνδυάζει την νέα τεχνολογία µε 

συστήµατα εσωτερικής κληρονοµιάς και µε την σειρά της συνδέει τις 

κυβερνητικές πληροφοριακές υποδοµές προς τα έξω µε οτιδήποτε ψηφιακό 

και µε οποιονδήποτε – τον φορολογούµενο, τους προµηθευτές, τους πελάτες, 

τους ψηφοφόρους και κάθε άλλο θεσµό της κοινωνίας – σχολεία, εργαστήρια, 

µέσα µαζικής ενηµέρωσης, νοσοκοµεία, άλλες κυβερνήσεις και άλλα κράτη του 

κόσµου.» (Don Tapscott, 1997) 

Αποτελεί ένα θέµα που τα τελευταία χρόνια απασχολεί έντονα τις 

κυβερνήσεις των κρατών. Μέσω αυτής προσπαθούν να ενισχύσουν τη 

συµµετοχικότητα των πολιτών στη διακυβέρνηση, τη διαφάνεια στις 

γραφειοκρατικές διαδικασίες και γενικότερα να καταστήσουν το κράτος πιο 

προσιτό στους πολίτες και τις ανάγκες τους. 

Τα πλεονεκτήµατα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι η ταχύτερη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων, η µείωση των διπλοεγγραφών, της διαφθοράς 

και των παράνοµων συναλλαγών, η διάχυση της γνώσης και εµπειρίας και η 

διαχείριση κρίσεων.  Επίσης, συνδέει τις αστικές και µη αστικές περιοχές 

βγάζοντας τις δεύτερες από την αποµόνωση, συνεισφέρει δηλαδή στην 

αποκέντρωση, υπερπηδώντας τα εµπόδια των αποστάσεων  και 

προσφέροντας αποδοτική διακυβέρνηση.  

Ωστόσο, δεν είχε τόσο µεγάλο βαθµό διείσδυσης στις προτιµήσεις των 

πολιτών όσο είχε το ηλεκτρονικό εµπόριο (e-commerce) και η ηλεκτρονική 

εκπαίδευση (e-learning). Αυτό οφείλεται κυρίως στα εµπόδια που συναντά η 

ηλεκτρονική διακυβέρνηση στην πορεία εφαρµογής της.  
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Αρχικά όσον αφορά στο κοινό στο οποίο απευθύνεται, ενώ από τη µια το 

ηλεκτρονικό εµπόριο και η ηλεκτρονική εκπαίδευση στοχεύουν σε ειδική 

οµάδα ανθρώπων που έχουν ήδη αποδεχθεί ή είναι δεκτικοί στο να 

αποδεχθούν το διαδίκτυο και τα µέσα που βασίζονται στο Web, από την άλλη 

η ηλεκτρονική διακυβέρνηση αφορά όλους τους πολίτες µιας χώρας που 

συνήθως δεν γνωρίζουν τις δυνατότητες που µπορεί προσφέρει η τεχνολογία 

της πληροφορίας στην καθηµερινότητά τους. 

Από πλευράς λογισµικού η ηλεκτρονική διακυβέρνηση διαθέτει πολλά 

χαρακτηριστικά που διαφέρουν από αυτά του ηλεκτρονικού εµπορίου και της 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι µια δυναµική 

διεργασία, ενώ το ηλεκτρονικό εµπόριο, και η ηλεκτρονική εκπαίδευση 

µπορούν να είναι διαδραστικές, αλλά παρέχουν συνήθως στο χρήστη 

συγκεκριµένες επιλογές. Επίσης, το ηλεκτρονικό εµπόριο και η ηλεκτρονική 

εκπαίδευση σχετίζονται µε διαχείριση πληροφορίας, ενώ ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση αφορά διαχείριση γνώσης δηλαδή διαχείριση πληροφορίας, 

ικανοτήτων, εµπειριών, καινοτοµίας και ευφυΐας. 

Ο σκοπός της συµβατικής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι να βοηθήσει 

τους πολίτες να: 

 ∆ιαχειριστούν θέµατα ιδιοκτησίας, προσωπικών δεδοµένων και 

γεγονότων που πρέπει να δηλωθούν στο κράτος (γάµοι, γεννήσεις, 

θάνατοι κλπ). 

 Πληρώσουν λογαριασµούς κοινής ωφέλειας (∆ΕΗ, ΟΤΕ, νερό, φόροι 

κλπ). 

 ∆ιεκπεραιώσουν αιτήσεις τους για ανανέωση αδειών οδήγησης, αδειών 

εργασίας, διαβατηρίων κλπ. 

 Υποβάλλουν παράπονα για τη διοίκηση. 

Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση στοχεύει στο να ξεπεράσει τα όρια του 

χώρου και του χρόνου. Προσπαθεί να προσφέρει στον πολίτη υπηρεσίες ανά 

πάσα στιγµή και σε όποιο µέρος βρίσκεται µε τη χρήση δικτυακών 

συστηµάτων. Ουσιαστικά βασικός στόχος της είναι να φέρει τις υπηρεσίες του 

κράτους στους πολίτες και όχι τους πολίτες στο κράτος για υπηρεσίες. (Αshraf 

et al, 2005) 
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Γενικά, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση αφορά σε κάθε συναλλαγή του 

κράτους που έστω και σε µικρό βαθµό γίνεται µε χρήση ηλεκτρονικών µέσων. 

O ρόλος της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης αναµένεται συνεχώς να 

αναβαθµίζεται καθώς θα αναπτύσσονται οι Τηλεπικοινωνιακές Τεχνολογίες 

(Τ.Τ.) και θα εξαπλώνεται η χρήση τους. 

Ήδη η χρήση των Τ.Τ. έχει µεταβάλλει τον τρόπο µε τον οποίο λειτουργεί η 

δηµόσια διοίκηση, κυρίως στον τοµέα της διάδοσης των πληροφοριών. ∆εν 

πρέπει να γίνει παρερµηνεία και να θεωρηθεί ότι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση 

αφορά µόνο στην ηλεκτρονική µεταφορά των παρεχόµενων υπηρεσιών. 

Σχετίζεται µε µια συνολικότερη αναµόρφωση και αναδιάρθρωση των 

δηµοσίων υπηρεσιών, δηλαδή βελτίωση των υφιστάµενων υπηρεσιών, 

παροχή νέων και αντικατάσταση κάποιων εφόσον απαιτείται. Το εύρος των 

υπηρεσιών που παρέχονται, µέσω ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, κυµαίνεται 

από απλή παροχή πληροφοριών έως διαδραστική συναλλαγή κράτους 

πολιτών, µε χρήση προηγµένης τεχνολογίας της πληροφορίας. (Graafland-

Essers and Ettedgui, 2003) 

 Σύµφωνα µε ένα άλλο ορισµό: «Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση αφορά στη 

χρήση της τεχνολογίας της πληροφορίας για την υποστήριξη των κρατικών 

υπηρεσιών, την συµµετοχή των πολιτών και την παροχή κρατικών 

υπηρεσιών». Παρόλο που ο παραπάνω ορισµός θα µπορούσε να θεωρηθεί 

αρκετά απλοϊκός, εµπεριέχει τέσσερις διαστάσεις κλειδιά, οι οποίες 

αντανακλούν τις λειτουργίες του ίδιου του κράτους. 

 E-services – η ηλεκτρονική παροχή κρατικών πληροφοριών, 

προγραµµάτων και υπηρεσιών συχνά (αλλά όχι αποκλειστικά) µέσω 

του ∆ιαδικτύου 

 E-democracy – Η χρήσης των ηλεκτρονικών τεχνολογιών 

τηλεπικοινωνιών για την αύξηση της συµµετοχικότητας των πολιτών 

στη διαδικασία διαχείρισης και λήψης αποφάσεων 

 E-commerce – η ηλεκτρονική ανταλλαγή χρηµάτων για αγαθά και 

υπηρεσίες όπως: φορολογία, λογαριασµοί κοινής ωφέλειας, ανανέωση 

αδειών κυκλοφορίας ή από την πλευρά του κράτους αγορά 

προµηθειών, δηµοπρασίες εξοπλισµών κλπ 
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 E-management –η χρήση της τεχνολογίας της πληροφορίας για την 

καλύτερη διαχείριση του κράτους µε βελτίωση των διαδικασιών, χρήση 

ηλεκτρονικών φακέλων, ενοποίηση των πληροφοριών και βελτίωση του 

δικτύου ροής τους. Αυτή η τελευταία διάσταση της E-management αν 

και συχνά παραβλέπεται επειδή δεν γίνεται αντιληπτή από το κοινό, 

αποτελεί βασική παράµετρο κάθε πλευράς της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης. Χωρίς αυτήν η ηλεκτρονική διακυβέρνηση δεν είναι 

δυνατό να προσφέρει υπηρεσίες, συµµετοχικότητα των πολιτών, 

υψηλή ποιότητα και χαµηλό λειτουργικό κόστος. (Dawes, 2002) 

 
 

2.2. Κατηγορίες 

Το κράτος λειτουργεί σε διάφορα επίπεδα. Κατά µια προσέγγιση η 

ηλεκτρονική διακυβέρνηση χωρίζεται σε τρεις βασικές κατηγορίες: 

 Κράτος προς πολίτες (G2C), 

 Κράτος προς επιχειρήσεις (G2B), και 

 Κράτος προς κράτος (G2G). 

Σε κάθε περίπτωση η αλληλεπίδραση είναι διττή µεταξύ των δυο µερών. 

Έτσι G2C αφορά τόσο αλληλεπιδράσεις που ξεκινούν από το κράτος προς 

τους πολίτες αλλά και από τους πολίτες προς το κράτος. Παροµοίως G2B 

αφορά αλληλεπιδράσεις µεταξύ επιχειρήσεων και κράτους. Η G2G 

περιλαµβάνει όλες τις διακυβερνητικές αλληλεπιδράσεις εντός και µεταξύ των 

κρατικών υπηρεσιών. (Εικόνα 2). 

Πηγή: Dawes, (2002) 
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Εικόνα 2: Αλληλεπιδράσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

 

Το µοντέλο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης αποτελείται από δύο 

ανεξάρτητα στοιχεία:  

 Τη ∆ιοίκηση 

 και τους Πολίτες και το Κράτος 

Η διοίκηση χωρίζεται σε δύο µορφές, οι οποίες είναι:  

 διαϋπηρεσιακά δηλαδή µεταξύ των διαφόρων µορφών διοίκησης 

(τµήµατα, υπηρεσίες οργανισµούς κλπ) 

 και ενδοϋπηρεσιακά δηλαδή στο εσωτερικό κάθε διοικητικής µορφής.  

Κατά την ίδια λογική και το στοιχείο Πολίτες –κράτος αποτελείται από δύο 

τµήµατα τα οποία είναι:  

 πολίτες προς κράτος (C2G) 

  και κράτος προς πολίτες (G2C).  

Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση αποτελείται από ένα εσωτερικό δίκτυο για 

ασφαλείς εξουσιοδοτηµένες ανταλλαγές δεδοµένων τόσο εσωτερικά όσο και 

µεταξύ των διαφόρων οργανισµών. Η διαδικασία λήψεως αποφάσεων και οι 

λειτουργίες του κρατικού µηχανισµού σε ενδοϋπηρεσιακό επίπεδο είναι 

αυστηρά ιεραρχικές. Σε ενδοϋπηρεσιακό επίπεδο υπάρχουν δύο είδη 
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ιεραρχίας: η γραφειοκρατική ιεραρχία και η τοπική ιεραρχία. Ενδοϋπηρεσιακές 

διαδικασίες είναι λειτουργίες όπως: η διάχυση της πληροφορίας, αµοιβαία 

συνεργασία, καταγραφή και βοήθεια µεταξύ των µονάδων ενός φορέα. 

Η οικονοµική διάσταση της αλληλεπίδρασης πολίτη - κράτους αφορά τη 

φορολογία, λογαριασµούς κοινής ωφέλειας, πρόστιµα, δασµούς κλπ. Η µη 

οικονοµική διάσταση της σχέσης τους αφορά στην δυνατότητα των πολιτών 

να έχουν λόγο στη διακυβέρνηση του κράτους, αιτήµατα, αναφορές, εκλογική 

διαδικασία κλπ. Η οικονοµική διάσταση της σχέσης κράτους – πολίτη αφορά 

σε δάνεια, επιχορηγήσεις, Β2C και Β2Β συναλλαγές (ηλεκτρονικό εµπόριο). Η 

ηλεκτρονική διακυβέρνηση παρέχει τη δυνατότητα σε µικρές επιχειρήσεις, 

εµπόρους, αγρότες και τους πελάτες τους να συνδέονται µε σχέσεις Β2Β και 

Β2C µε γρήγορο και οικονοµικό τρόπο. Η µη οικονοµική διάσταση της σχέσης 

τους είναι η εκπαίδευση (ηλεκτρονική εκπαίδευση) δηµοσκοπήσεις, έρευνες, 

πληροφορίες, και αναφορές. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση µπορεί µε τη χρήση 

του διαδικτύου, και των τηλεπικοινωνιακών δικτύων να βοηθήσει στην παροχή 

ποιοτικής εκπαίδευσης σε όλη την επικράτεια. 

 

2.2.1. G2C (Government to Citizen) 

Κατά αντιστοιχία µε το CRM (όπου η τεχνολογία εφαρµόζεται µε 

«πελατοκεντρική» φιλοσοφία, µε στόχο, οι πελάτες να είναι «πιστοί» στην 

επιχείρηση και να αποφέρουν κέρδος) υπάρχει το CiRM (Citizen Relationship 

Management) η διαχείριση των σχέσεων πολίτη – κράτους. (Schellong, and 

Wolfgang, 2005). Μπορεί να οριστεί ως η «πολιτοκεντρική» στρατηγική 

εφαρµογή της τεχνολογίας. Ουσιαστικά, πρόκειται για την προσέγγιση του 

πολίτη ως «καταναλωτή» των κρατικών υπηρεσιών, η οποία όµως είναι 

έννοια πολυσύνθετη (Laing, 2003). Οι πολίτες µπορεί απλά να 

(απο)λαµβάνουν κρατικές υπηρεσίες, να συµµετέχουν στην παροχή 

υπηρεσιών, να αξιολογούν την επίδοση του Κράτους ή να είναι απλοί 

φορολογούµενοι (Hirschman, 1999). Επίσης, οι απαιτήσεις τους πολλές 

φορές µπορεί να είναι αντικρουόµενες και είναι δυνατόν να συνάπτουν 

διάφορους τύπους σχέσεων µε την Πολιτεία (Ryan, 2000, Ashraf et al, 2005) 

Τέλος, υπάρχουν διαφορές ακόµη και στον τρόπο µε τον οποίο µπορεί ο 
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πολίτης να επηρεάσει ή να επικοινωνήσει µε το Κράτος. (Schellong, and 

Wolfgang, 2005) 

 

2.2.2. G2B (Government to Business) 

Κατά αντιστοιχία µε το ηλεκτρονικό εµπόριο και στις δηµόσιες υπηρεσίες η 

αλληλεπίδραση κράτους – επιχείρησης αναφέρεται στις διαδικασίες όπου οι 

επιχειρήσεις αποκτούν εύκολα και γρήγορα πληροφορίες ή συναλλάσσονται 

µε τις κρατικές υπηρεσίες ηλεκτρονικά πχ καταθέτουν αιτήσεις για άδειες 

λειτουργίας καταστηµάτων, διεκπεραιώνουν τις φορολογικές του υποχρεώσεις 

κ.λ.π.. (Carter and Bélanger, 2005) 

 

2.2.3. G2G (Government to Government) 

Από όλες τις παραπάνω κατηγορίες αυτή που µας αφορά άµεσα στην 

παρούσα µελέτη είναι η κατηγορία G2G. Στην κατηγορία αυτή κατατάσσονται 

οι ηλεκτρονικές διαδικασίες επικοινωνίας και συναλλαγών µεταξύ κρατικών 

υπηρεσιών. Αν και ίσως αποτελεί την κατηγορία που έχει ερευνηθεί λιγότερο 

αποτελεί αυτή που έχει το µεγαλύτερο αντίκτυπο, όσον αφορά στις αλλαγές 

στην δοµή των οργανισµών. Σύµφωνα µε τον Scholl (2005) αυτό εξηγείται µε 

το φαινόµενο του παγόβουνου όπως απεικονίζεται παρακάτω. (Scholl, 2005) 
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Πηγή: Scholl, (2005) 

 

Σχήµα 9:  

Εικόνα 3: Φαινόµενο Παγόβουνου 
 

Οι ενδοϋπηρεσιακές συναλλαγές είναι πολυποίκιλες και γενικά σχετίζονται 

µε ανταλλαγή πληροφοριών. Πολλά συστήµατα είναι ήδη µηχανογραφηµένα 

µε αποτέλεσµα να µη υφίσταται θέµα ανταλλαγής γιατί υπάρχει άµεση 

πρόσβαση στην πληροφορία. Καθώς οι σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής 

και τηλεπικοινωνιών εξελίσσονται, παρέχονται συνεχώς νέες εφαρµογές για 

απευθείας συναλλαγές µεταξύ των υπηρεσιών. Πρέπει, λοιπόν, να 

καθοριστούν δείκτες µέτρησης της σύνδεσης, των νέων διαδικασιών και των 

πηγών πληροφόρησης. Επίσης θα πρέπει να γίνει µνεία στους λόγους που 

εµποδίζουν την υιοθέτηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης από το ίδιο το 

κράτος. Η εφαρµογή νέων και πιο εξελιγµένων λειτουργιών ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης µπορεί να παρεµποδιστεί σε τοµείς  όπου υπάρχουν ήδη 

εγκατεστηµένα συστήµατα µηχανογράφησης. Τα υφιστάµενα συστήµατα 

διαχείρισης και αποθήκευσης πληροφοριών θα πρέπει να αντικατασταθούν ή 

να προσαρµοστούν στο νέο όραµα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης καθώς 

δεν συµβαδίζουν µε τα σύγχρονα πρότυπα. Επίσης, είναι κρίσιµο να 

καθοριστεί η αναλογία των ενδοϋπηρεσιακών συναλλαγών, που 

πραγµατοποιούνται µε χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και 
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τηλεπικοινωνιών (Τ.Π.Τ.), και το επίπεδο εξέλιξης της online αλληλεπίδρασης 

που έχει επιτευχθεί. Πολλοί προτείνουν µια κλίµακα τεσσάρων σηµείων 

προκειµένου να καθοριστεί το επίπεδο αλληλεπίδρασης, που αναγράφεται 

κατωτέρω: 

1. Πληροφορία - αφορά σε απευθείας ανταλλαγή πληροφοριών για τις 

υπηρεσίες. 

2. Αλληλεπίδραση – πρόσβαση σε αιτήσεις (φόρµες) 

3. Αλληλεπίδραση δύο κατευθύνσεων – αυθεντικοποίηση 

(authentication) και επεξεργασία των αιτήσεων (φορµών) 

4. Συναλλαγές – διαχείριση κατά περίπτωση (απόφαση και αποστολή)  

Αφού καθοριστεί το επίπεδο εξέλιξης των διαθέσιµων ενδοϋπηρεσιακών 

εφαρµογών θα πρέπει στη συνέχεια να µετρηθεί αν οι δυνητικοί χρήστες των 

εφαρµογών τις χρησιµοποιούν ανάλογα µε το επίπεδο εξέλιξης τους. Σε άλλη 

περίπτωση θα πρέπει να αναζητηθούν οι λόγοι που εµποδίζουν την πλήρη 

αξιοποίηση των δυνατοτήτων των εφαρµογών. 

Παρόλο που πολλές υπηρεσίες επενδύουν σε εκπαίδευση των υπαλλήλων 

τους στη χρήση των νέων συστηµάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, 

ελλοχεύει ο κίνδυνος η έλλειψη τεχνογνωσίας από τους χρήστες να αποτελεί 

παράγοντα µη υιοθέτησης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Ένας ακόµη 

ανασταλτικός παράγοντας µπορεί να είναι η έλλειψη του απαραίτητου 

εξοπλισµού για τη χρήση των εφαρµογών. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να 

συνεκτιµηθεί η ευκολία χρήσης και η αποτελεσµατικότητα των εφαρµογών ως 

παράγοντας υιοθέτησης. 

Για τον καθορισµό της ιεραρχικής δοµής των online κρατικών υπηρεσιών 

πρέπει να ληφθούν υπόψη δύο παράγοντες: 

 Το διαθέσιµο δυναµικό για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση (δηλαδή οι 

πολίτες, οι επιχειρήσεις και οι κρατικές υπηρεσίες) 

 Η χρήση των εφαρµογών εντός και µεταξύ των κρατικών οργανισµών. 

(Graafland-Essers and Ettedgui, 2003) 

Η αλληλεπίδραση G2G είναι πολύ διαφορετική από τις άλλες. Η 

δυνατότητα ανάπτυξης σεναρίων συνεργασίας µεταξύ των υπηρεσιών (G2G), 
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µε σκοπό την ενοποίηση της διοίκησης σε κρατικές υπηρεσίες µιας στάσης 

(αντίστοιχη εφαρµογή στην Ελλάδα τα ΚΕΠ), εξαρτάται από το επίπεδο 

δικτύωσης και ολοκλήρωσης µεταξύ των υπηρεσιών. Για παράδειγµα µια 

κεντρική µονάδα, όπως η γερµανική “Bundeskasse”, θα µπορούσε να 

προσφέρει το πλαίσιο λειτουργίας όχι µόνο για τις εµπλεκόµενες υπηρεσίες, 

µε βάση τις αρµοδιότητες τους, αλλά και όλες τις δηµόσιες υπηρεσίες 

ηλεκτρονικού εµπορίου. Προκειµένου να επιτευχθεί η ασφαλής µεταφορά των 

δεδοµένων θα πρέπει να εφαρµοστεί ένα κατάλληλο πρωτόκολλο µεταφοράς 

δεδοµένων (XML pattern) (Pfaff and Simon, 2002) 

Κάποια παραδείγµατα εφαρµογών G2G είναι: 

 Γεωδαιτικές πληροφορίες µιας στάσης – αφορούν την πρόσβαση των 

κρατικών υπηρεσιών σε γεωδαιτικές πληροφορίες (δηλαδή ελεύθερη 

πρόσβαση σε χάρτες πάσης φύσεως, που διατηρούν οι δηµόσιες 

τεχνικές υπηρεσίες). 

 ∆ιαχείριση καταστροφών – παρέχεται online πρόσβαση στους 

αρµόδιους σε πληροφορίες σχετικές µε διαχείριση καταστροφών, 

σχέδια εκτάκτου ανάγκης κλπ. 

 Το σύστηµα Safecom – παρέχει ασύρµατη επικοινωνία µεταξύ των 

οργανισµών κοινής ασφάλειας (σωστικά συνεργεία, πυροσβεστική, 

αστυνοµία, νοσοκοµεία κλπ), ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη 

επικοινωνία τους σε περιόδους κρίσεων 

 Το σύστηµα E-Vital – παρέχει τη δυνατότητα σε οργανισµούς να 

συλλέγουν, να καταγράφουν, να επεξεργάζονται και να διαχειρίζονται 

µε ηλεκτρονικά µέσα ληξιαρχικά δεδοµένα γέννησης και θανάτου. 

 Το σύστηµα E-Grants – αποτελεί σύστηµα διαχείρισης κρατικών 

επιχορηγήσεων. (Parris, 2003, Lee et al, 2005) 

 
Ουσιώδες στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι η ταυτοποίηση των χρηστών 

µε µοναδικό τρόπο, έτσι ώστε το σύστηµα να µπορεί να εξορύξει τις 

πληροφορίες που ήδη έχει για το χρήστη και να αναζητήσει µόνο τις επιπλέον 

πληροφορίες. Πρόκειται δηλαδή για τη χρήση κεντρικών βάσεων δεδοµένων 

που θα αφορούν συνολικά τη δηµόσια διοίκηση και όχι µόνο την συγκεκριµένη 
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υπηρεσία ή οργανισµό. Με τον τρόπο αυτό θα γίνεται εξόρυξη των δεδοµένων 

που έχουν καταχωρηθεί κάπου στη δηµόσια διοίκηση, χωρίς ο χρήστης – 

πολίτης, επιχείρηση να είναι υποχρεωµένος να προσκοµίσει στοιχεία που ήδη 

κατέχει η διοίκηση. 

Ένας δεύτερος τρόπος κατά τον οποίο θα µπορούσαν να 

χρησιµοποιηθούν αυτές οι βάσεις δεδοµένων είναι για την ανίχνευση απάτης. 

Επίσης, αποδεσµεύεται η διοίκηση από την υποχρέωση να ελέγχει τα 

δεδοµένα του πολίτη, καθώς το σύστηµα µε τις πληροφορίες που ήδη κατέχει 

θα µπορεί να διαπιστώσει την αξιοπιστία του. (Adams et al 2003) 

 

2.3. Προβλήµατα και αντιστάσεις που αναπτύσσονται στην 
εφαρµογή της e-Government  

 

Τα εµπόδια που συναντά κανείς κατά τη φάση υλοποίησης προγραµµάτων 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι πολυπαραγοντικά και θα πρέπει να 

ληφθούν υπόψη και να προβλεφθούν στη φάση σχεδιασµού ώστε κατά το 

δυνατό να αντιµετωπιστούν. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα πλέον 

συνήθη. 

Πηγή: Norris & Moon, (2005)  

Πίνακας 2:Εµπόδια κατά τη φάση υλοποίησης e-Government 
 
Έλλειψη της απαραίτητης τεχνολογικής υποδοµής 

Εκπαιδευµένο προσωπικό 

Έλλειψη απαιτούµενων οικονοµικών πόρων 

Ασφάλεια 

Ιδιωτικότητα 

Ευχρηστία του συστήµατος 

Αντίτιµο για τη χρήση υπηρεσιών online 
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Ανάγκες για αναβάθµιση της τεχνολογικής υποδοµής 

Έλλειψη πληροφόρηση των υπηρεσιών που διατίθενται µέσω διαδικτύου 

Έλλειψη αναγκαίας πολιτικής βούλησης 

 
Η µη υιοθέτηση ενός συστήµατος ηλεκτρονικής διακυβέρνησης µπορεί να 

εξηγηθεί µε βάσει τις θεωρίες για την Αντίσταση των χρηστών στα 

πληροφοριακά συστήµατα (Kling, 1980, Markus, 1983) και µια ερµηνευτική 

προσέγγιση. (Walsham, 1995, Joia, 2004, Kock et al, 1996)  

Σε κάθε επιχείρηση το προσωπικό κατατάσσεται σε βαθµίδες και έχει, 

ανάλογα µε το επίπεδο κατάταξης, αρµοδιότητες και ευθύνες. Η διαβάθµιση 

αυτή αποτελεί την ιεραρχία ενός οργανισµού. Στο δηµόσιο τοµέα λόγω της 

φύσης της διοίκησης (άσκησης πολιτικής), η ιεραρχία αυτή έχει δεσπόζουσα 

σηµασία. Εξαιτίας αυτής της ιεραρχίας το προσωπικό βιώνει διαφορετικά τον 

τρόπο λειτουργίας του οργανισµού, δηλαδή τη διάθεση των πόρων, τη 

διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού κλπ. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να 

δηµιουργούνται αντιπαραθέσεις στο εσωτερικό του οργανισµού και στην 

περίπτωση επικείµενων αλλαγών να παρατηρείται αντίσταση από το 

εσωτερικό του οργανισµού. 

Στο δηµόσιο τοµέα εκτός από την αντίσταση που συναντάται από την 

πλευρά των υπαλλήλων, που καλούνται να αλλάξουν µακροχρόνιες συνήθειες 

και να χάσουν µέρος από τη δύναµή τους, ένας άλλος ανασταλτικός 

παράγοντας είναι και το νοµικό καθεστώς. Πολλές φορές δεν είναι δυνατή η 

αναµόρφωση των διαδικασιών λόγω νοµικών αγκυλώσεων, στοιχείο που 

επίσης πρέπει να λαµβάνεται υπόψη στη φάση σχεδιασµού. (Laudon and 

Laudon, 2004) 

Με τον όρο κουλτούρα ενός οργανισµού αναφέρεται η προοπτική και η 

αντίληψη που έχουν τα µέλη του όσον αφορά τους στόχους του, τις 

προοπτικές του και την ίδια του την υπόσταση. Οι αντιλήψεις αυτές 

θεωρούνται δεδοµένες. Η κουλτούρα της δηµόσιας διοίκησης αφενός µεν 

συνιστά στοιχείο ενότητας, αφετέρου δε προκαλεί τη µεγαλύτερη αντίσταση 

κατά των αλλαγών (κυρίως των τεχνολογικών). (Laudon and Laudon, 2004) 
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Οι οργανισµοί του δηµόσιου τοµέα αντιµετωπίζουν µεγάλες πιέσεις να 

προσαρµοστούν στο νέο, διαρκώς µεταβαλλόµενο, εξωτερικό περιβάλλον. Για 

να το πετύχουν αυτό απαιτούνται αλλαγές στην κουλτούρα τους. Επειδή όµως 

η τελευταία συνεχώς εξελίσσεται (Trice and Beyer, 1993, Schraeder et al, 

2005), οποιαδήποτε βασική αλλαγή της αποτελεί µια προσπάθεια 

µακροπρόθεσµη (εξαιτίας και της µεγάλου βαθµού αντίστασης από το 

εσωτερικό του οργανισµού). (Schraeder et al, 2005) 

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την εφαρµογή της σύγχρονης 

πληροφόρησης και γνώσης ώστε να αναπτυχθεί και να µετεξελιχθεί ο 

οργανισµός. Η διοίκηση είναι αυτή που ορίζει τη στρατηγική του οργανισµού, 

η οποία όµως στο δηµόσιο τοµέα δεν είναι πάντα σαφής και αυστηρά 

καθορισµένη. Στην πραγµατικότητα οι στόχοι, τους οποίους καλείται να 

πετύχει είναι ασαφείς, πολυδιάστατοι και πολλές φορές αντικρουόµενοι. 

Επειδή η κρατική διακυβέρνηση ασκείται σε διάφορα επίπεδα (πολλές φορές 

χωρίς την ανάλογη συνοχή και αλληλουχία µεταξύ τους) η στρατηγική δεν 

είναι ξεκάθαρη. 

Επίσης, οι στόχοι που τίθενται πολλές φορές είναι µη υλοποιήσιµοι καθώς 

αφορούν στην αντιµετώπιση σύνθετων κοινωνικών προβληµάτων, όπως η 

εγκληµατικότητα, η φτώχια, τα ναρκωτικά κ.λ.π.. (Caudle et al, 1991) Τέλος, 

βασικός παράγοντας που επηρεάζει τη στρατηγική στο δηµόσιο τοµέα, είναι η 

εφαρµογή αποσπασµατικής πολιτικής, καθώς επηρεάζεται από συχνές 

διοικητικές αλλαγές, λόγω εκλογών. 

Ανασταλτικοί παράγοντες στη υλοποίηση εφαρµογών ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης είναι οι µεταβαλλόµενες απαιτήσεις σχεδιασµού. Αυτό 

οφείλεται αφενός στην ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας που εξελίσσεται µε 

γεωµετρική πρόοδο και αφετέρου στην «δυσκαµψία» του δηµοσίου, µε 

συνέπεια πριν την ολοκλήρωση του έργου αυτό να έχει ήδη ξεπεραστεί. 

Επίσης αρνητικά επιδρά και η έλλειψη κονδυλίων, καθώς οι συγκεκριµένες 

εφαρµογές έχουν αυξηµένο κόστος (ιδιαίτερα αυτές που αφορούν τεχνικές 

υπηρεσίες λόγω ψηφιοποίησης χωρικών δεδοµένων, πολύ ακριβού 

λογισµικού διαχείρισης σχεδίων ακόµη και λόγω ακριβού εξοπλισµού 

αποτύπωσης π.χ. plotters) και είναι θέµα διοίκησης να ξεπεραστεί και να 

βρεθούν οι απαιτούµενοι πόροι. 
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Πολλοί φοβούνται και το αντίκτυπο στις θέσεις και τους χώρους εργασίας 

από τη χρήση ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Στα πρώτα χρόνια εµφάνισης 

των ηλεκτρονικών υπολογιστών οι επιστήµονες από το χώρο της διοίκησης 

επιχειρήσεων υποστήριζαν ότι θα αντικαθιστούσαν τους ανθρώπους στον 

τοµέα λήψεως αποφάσεων. Ωστόσο, παρόλη την µεγάλη τεχνολογική 

ανάπτυξη που έχει επιτευχθεί έκτοτε, αυτό το ενδεχόµενο δεν φαίνεται πιθανό. 

Πλέον, κύρια ανησυχία κάθε οργανισµού που ασχολείται µε την χρήση των 

Η/Υ, συµπεριλαµβανοµένων και των κρατικών υπηρεσιών-οργανισµών, είναι 

η διασφάλιση της υγείας αυτών που εργάζονται µε Η/Υ (καθώς περιγράφηκαν 

νέες ασθένειες που σχετίζονται µε εργασία µε Η/Υ). Αποτελεί απαίτηση λοιπόν 

από µέρους των διαφόρων κυβερνήσεων να καθορίσουν το κατάλληλο 

θεσµικό πλαίσιο προστασίας των εργαζοµένων. 

Ακόµη, δεν θα πρέπει να παραβλέπονται οι πιθανές αρνητικές κοινωνικές 

προεκτάσεις της γενίκευσης της χρήσης της e-Government. Είναι εµφανές ότι 
η αδυναµία στην δυνατότητα πρόσβασης από το σύνολο του πληθυσµού, 

στην τεχνολογία των Η/Υ, δηµιουργεί νέα κοινωνική ανισότητα µεταξύ 

«εχόντων» και «µη εχόντων» γνώση και πρόσβαση. Η οικονοµική ευµάρεια 

πλέον προϋποθέτει πρόσβαση στη γνώση και την πληροφορία παρόλο που 

στις διάφορες χώρες αυτή είναι άνιση. Η νέα κοινωνική αυτή ανισότητα 

ονοµάζεται ψηφιακή ανισότητα (ή όπως είναι διεθνώς γνωστή Digital Divide). 
(Siegfrird, Grabow and Druke, 2004). Η ανισότητα της νέας ψηφιακής 

οικονοµίας παρατηρείται είτε µεταξύ εθνών (πχ Αφρική–Β.Αµερική), είτε 

µεταξύ περιοχών (αστικές–αγροτικές), είτε µεταξύ εισοδηµατικών τάξεων 

(χαµηλού–υψηλού εισοδήµατος).  

Σύµφωνα µε ένα έγγραφο του OECD (OECD, 2001), η ανεπάρκεια των 

κυβερνήσεων να διαχειριστούν τα υπέρογκου κόστους προγράµµατα των 

Τ.Π.Ε. αποτελεί τη µεγαλύτερη ίσως απειλή στην προσπάθεια εφαρµογής της 

e-Government. Συχνά οι πολιτικοί έχουν υπερβολικές προσδοκίες από την 

εφαρµογή συστηµάτων Τ.ΠΕ., σε σχέση µε τους επενδυόµενους πόρους. 

Αυτό οφείλεται στο ότι δεν παραδειγµατιζόµαστε από τις αποτυχίες του 

παρελθόντος αλλά και στο ότι η τεχνογνωσία σχετική µε την εφαρµογή e-

Government είναι διασκορπισµένη και δεν ανταλλάσσεται µεταξύ των 

υπηρεσιών (π.χ. στις δηµόσιες τεχνικές υπηρεσίες παράγεται τεχνική γνώση 
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και εµπειρία που όχι µόνο δεν διαχέεται αλλά πολλές φορές δρα αντιφατικά 

(χρήση διαφορετικών εντύπων για το ίδιο θέµα). Υπάρχει επίσης µια 

διασπορά στην κλιµάκωση των δυσκολιών κατά την εφαρµογή. Ακόµη ένας 

ανασταλτικός παράγοντας είναι η έλλειψη επικοινωνίας µεταξύ αυτών που 

παίρνουν αποφάσεις και αυτών που καλούνται να τις εφαρµόσουν.(Lenk and 

Traunmuller, 2002) 

 

 

2.4.  ∆ηµόσια ∆ιοίκηση 

Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση δεν αφορά απλά µια κρατική πύλη (portal) 

που θα παρέχει υπηρεσίες ηλεκτρονικά. Κυρίως, αφορά στη χρήση των 

σύγχρονων Τ.Π.Τ. για την παροχή περισσότερο ανθρώπινων και 

ανθρωποκεντρικών υπηρεσιών, δηλαδή το κράτος στο διαδίκτυο (online) δεν 

υποκαθιστά το κράτος σε προσωπικό επίπεδο (in person) αλλά περισσότερο 

το συµπληρώνει. Ο στόχος αυτός, δηλαδή της πιο ανθρωποκεντρικής 

διοίκησης, εκπορεύεται ταυτόχρονα από το αποτέλεσµα δύο ενεργειών: 

1. Την αναµόρφωση της δηµόσιας διοίκησης, τόσο σε επίπεδο 

υπηρεσίας όσο και µεταξύ υπηρεσιών 

2. και την ανάγκη για «ανοιχτό» κράτος, για ενίσχυση της 

αποτελεσµατικότητας, διαφάνεια και δηµοκρατία. 

Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση έχει πολλά κοινά στοιχεία µε την ηλεκτρονική 

επιχείρηση (e-business) ενώ παράλληλα έχει τα δικά της ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά και προβλήµατα τόσο σε Πανευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό 

επίπεδο.  

Όπως και στις επιχειρήσεις έτσι και στο κράτος τα ζητούµενα από την 

ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι περισσότερη αποτελεσµατικότητα, αύξηση 

της παραγωγικότητας, µείωση του κόστους, και αντιµετώπιση του πολίτη ως 

δυνητικού πελάτη. Υπό αυτή την έννοια αποτελεί και για αυτήν κοινό στόχο η 

ανάγκη για αναδιάρθρωση των διαδικασιών. Όµως σε αντίθεση µε τις 

επιχειρήσεις η διοίκηση δεν µπορεί να διαλέξει τους πελάτες της. Πρακτικά οι 

πολίτες στη σχέση τους µε το κράτος δεν είναι δυνατό να αντιµετωπιστούν ως 
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απλοί πελάτες γιατί η σχέση του έχει και νοµική διάσταση είτε όντας 

φορολογούµενοι, χρήστες πληροφορίας, χρήστες των υπηρεσιών υγείας, είτε 

γενικά ως πολίτες που έχουν επίγνωση και θέλουν να µετέχουν ενεργά στην 

εκλογική διαδικασία, να εκφράσουν ελεύθερα τη γνώµη τους (µέσω e-voting). 

Οι περιορισµοί που τίθενται σε επίπεδο κράτους, από την άλλη, είναι πιο 

αυστηροί. Απαιτούνται πρότυπες δηµόσιες υπηρεσίες µε έµφαση στην ηθική 

και τη διαφάνεια, σε θέµατα όπως το δηµόσιο συµφέρον, η δηµόσια υγεία, η 

ισότιµη µεταχείριση των πολιτών, η προστασία του περιβάλλοντος, τα 

δηµόσια µέσα µεταφοράς, η παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Όλα τα 

ανωτέρω πρέπει να προσφέρονται χωρίς κίνητρα κέρδους και µε αίσθηµα 

ευθύνης. (Millard, 2002) 

 

 

2.5. Αναµόρφωση της δηµόσιας διοίκησης 

 

Έχει διεξαχθεί σηµαντική έρευνα (Ashraf et al, 2005) σχετικά µε τα αίτια που 

προκαλούν αλλαγές και αναδιάρθρωση της οργανωτικής δοµής των 

υπηρεσιών και τις επιπτώσεις που έχουν αυτές οι αλλαγές. Παρατηρείται το 

γεγονός οι στρατηγικές αλλαγής (Worrall et al, 2000) που είναι απαραίτητες 

για την επιτυχία και τη δηµιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος σε 

µεγάλους οργανισµούς να ενσωµατώνουν µέτρα όπως: 

 µείωση του µεγέθους του οργανισµού (κυρίως αναφερόµενοι στο 

απασχολούµενο προσωπικό), 

   δηµιουργία περισσότερων επιπέδων µέσα στην πυραµίδα διοίκησης 

του οργανισµού (delayering), 

 µείωση του κόστους λειτουργίας και ανάθεση εργασιών – 

αρµοδιοτήτων σε τρίτους (outsourcing), ανεξάρτητα αν οργανισµοί 

αυτοί ανήκουν στον ιδιωτικό ή το δηµόσιο τοµέα. (Gulledge and 

Sommer, 2003). 
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Η επιτυχία σε επίπεδο οργανωτικών αλλαγών έχει εξαρτηθεί άµεσα από την 

ικανότητα του οργανισµού να διαχειριστεί και να διατηρήσει την αλλαγή 

στρατηγικής. Ωστόσο, υπάρχει πολύς προβληµατισµός που αναφέρει ότι είναι 

λανθασµένη η άκριτη εφαρµογή επιτυχηµένων µοντέλων αλλαγής 

στρατηγικής από τον ιδιωτικό τοµέα στον δηµόσιο, καθώς δεν λαµβάνονται 

υπόψη οι θεµελιώδεις διαφορές που υπάρχουν µεταξύ τους (Joyce, 1998) και 

οι ιδιαιτερότητες του δηµοσίου τοµέα (McAdam και Mitchell, 1998, Worrall et 

al, 2000).  

Αναµόρφωση των δηµοσιών υπηρεσιών, µε την ευρεία έννοια, αποτελεί η 

αλλαγή στο εσωτερικό τους µε σκοπό την βελτίωση της απόδοσής τους. Η 

αναδιάρθρωση αυτή είναι µια συνεχώς εξελισσόµενη διαδικασία από την 

απαρχή της ύπαρξης της δηµόσιας διοίκησης. (Ashraf et al, 2005) 

Μια πιο στενή ερµηνεία του όρου αναφέρει ότι η αναδιάρθρωση εµφανίστηκε 

τη δεκαετία του 1970 λόγω τριών αλληλένδετων αιτιών. 

Είναι φανερό ότι η ανάγκη αναδιάρθρωσης προέκυψε σε πολλές χώρες 

ακόµη και µε τη µορφή «κρίσης», λόγω προβληµάτων που ανέκυψαν στην 

πορεία της διαχείρισης του δηµοσίου τοµέα. Κάποια από τα βασικότερα 

προβλήµατα που αφορούν σε στοιχεία της δηµόσιας διοίκησης που 

απαιτούσαν αναµόρφωση αναφέρονται παρακάτω. 

Εισαγωγή στοιχείων: Σε πολλές χώρες από τη δεκαετία του 1970 

απαιτούνταν πολύ µεγάλα ή διαρκώς αυξανόµενα ποσά για την εισαγωγή 

στοιχείων. Τα δεδοµένα που κατέχουν οι δηµόσιες υπηρεσίες είναι σε τέτοια 

µορφή ώστε είναι δύσκολη έως αδύνατη η επεξεργασία τους. Υπάρχουν 

διπλοεγγραφές, ηµιτελή, ασαφή, µη συγκρίσιµα, περιττά, ανακριβή έως και 

παραπλανητικά στοιχεία. 

∆ιαδικασίες-Υπηρεσίες: Υπήρχε πολύ έντονη ανησυχία καθώς όλο και 

περισσότερα φαινόµενα απωλειών, καθυστερήσεων, κακοδιαχείρισης και 

διαφθοράς παρουσιάζονταν στους κόλπους του δηµοσίου. Αυτό είχε ως 

αποτέλεσµα την αναποτελεσµατικότητα του δηµοσίου και πολλές φορές την 

κατασπατάληση του δηµοσίου χρήµατος. Πολλοί δηµόσιοι λειτουργοί 

έπαιρναν αποφάσεις µε βάση το ίδιον και όχι το δηµόσιο συµφέρον. Το 

γεγονός ότι είχαν τη δυνατότητα να το πράξουν αποτελούσε διπλή αποτυχία 
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του συστήµατος. Η αιτία του προβλήµατος ήταν κυρίως η πυραµιδική δοµή 

του συστήµατος, δηλαδή η αποµάκρυνση της διοίκησης από τον τόπο 

εφαρµογής της πολιτικής της, από τους πολίτες που επηρεάζονταν από 

αυτήν. Η οργανωτική δοµή του δηµοσίου είναι κατά το µεγαλύτερο µέρος της 

συγκεντρωτική. 

Αποτελεσµατικότητα: Ήταν φανερό πως η δηµόσια διοίκηση ήταν πλέον 

αναποτελεσµατική. Από την άµυνα και την καταπολέµηση του εγκλήµατος 

έως την στήριξη της γεωργίας, τις παροχές υγείας, εκπαίδευσης δηµοσίων 

έργων και τόσους άλλους τοµείς ευθύνης του, ο δηµόσιος τοµέας ήταν 

ανεπαρκής.  

Έτσι λοιπόν το πρόβληµα συµπυκνώθηκε στα εξής ερωτήµατα: 

 Ποιος ο ρόλος και η θέση της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης; 

 Πώς λειτουργεί; 

 Ποια η οργανωτική και διοικητική δοµή της; 

Ένας άλλος παράγοντας που οδήγησε στην ανάγκη για αναµόρφωση του 

δηµόσιου τοµέα είναι ο ιδεολογικός. Σύµφωνα µε το νεοφιλελεύθερο πρότυπο 

ο δηµόσιος τοµέας θα έπρεπε να υποστεί τις απαραίτητες διαφοροποιήσεις 

ώστε να ανταποκρίνεται στα πρότυπα της νεοεδραιωµένης ιδεολογίας. 

Σαφώς, η κρίση και οι ιδεολογίες είναι παράγοντες πολύ σηµαντικοί στην 

αναδιάρθρωση του δηµοσίου τοµέα. Υπάρχει όµως και ένας ακόµη πολύ 

βασικός παράγοντας, η πολιτική βούληση. Προκειµένου να επιτευχθεί 

οποιαδήποτε αλλαγή πρέπει κατά αντιστοιχία µε τον ιδιωτικό τοµέα να 

υπάρχει η πολιτική βούληση και δύναµη για αναδιάρθρωση. Σε κάθε 

οικονοµία υπάρχουν τουλάχιστον τρεις παράγοντες που επηρεάζουν την 

αναµόρφωση: η κοινή γνώµη, οι πολιτικοί και οι δηµόσιοι λειτουργοί, και το 

κεφάλαιο. Επίσης πολλοί αναφέρουν ως παράγοντα επιρροής και τους 

διεθνείς οργανισµούς.(Heeks, 1998a) 

Ένα τυπικό µοντέλο του τρόπου µε τον οποίο οι εσωτερικές δοµές της 

κυβέρνησης επανιδρύονται στην Ευρώπη, όταν υιοθετούνται λύσεις e-

Government, φαίνεται στα παρακάτω διαγράµµατα. 

 

Σελίδα 36 



∆ιπλωµατική Εργασία: «Εφαρµογές e-Government στις ∆ηµόσιες Τεχνικές Υπηρεσίες» 
 

 

Πηγή: Millard, 2002 

          

 

∆ιάγραµµα 1: Πριν την επανίδρυση 

 

                

          

∆ιάγραµµα 2: Επανίδρυση µε δηµιουργία “front office” 
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∆ιάγραµµα 3: Επανίδρυση µε δηµιουργία “back office” 

 

             

 

∆ιάγραµµα 4: Συνολική επανίδρυση 

Εικόνα 4: Εξέλιξη ανάπτυξης e-Government 
 

∆ιάγραµµα 1. Φαίνονται οι παραδοσιακές δοµές πριν την εγκαθίδρυση. Η 

πρώτη δοµική αλλαγή γίνεται µε τη δηµιουργία ενός «αρχικού» γραφείου 

Back office (s) 
Internal relations 
Relations with suppliers 
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εξυπηρέτησης (front office). Το Ελληνικό ισοδύναµο είναι τα Κέντρα 

Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). 

∆ιάγραµµα 2. Αυτό παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις τη 

δυνατότητα µε µια επίσκεψη, ανεξαρτήτως σκοπού, να εξυπηρετηθούν χωρίς 

να πρέπει να απευθυνθούν σε διάφορα σηµεία, ανάλογα µε το είδος της 

οργανωτικής δοµής της κάθε τοπικής κυβερνητικής υπηρεσίας. Το διάγραµµα 

2 παρουσιάζει την κατάσταση σε πολλούς τοπικούς οργανισµούς στην 

Ευρώπη σήµερα. 

∆ιάγραµµα 3. Η λογική του αρχικού γραφείου εξυπηρέτησης (front office) 

πχ ΚΕΠ, αρχίζει πλέον να καθορίζει τις αλλαγές στων εσωτερικών δοµών και 

διαδικασιών έτσι ώστε η υπόλοιπη υποστηρικτική υποδοµή (back office) να 

ικανοποιεί τις ανάγκες του αρχικού γραφείου εξυπηρέτησης (που ουσιαστικά 

καθορίζονται από τους πελάτες–χρήστες). 

∆ιάγραµµα 4. Τέλος, όπως έδειξαν οι λίγοι Ευρωπαίοι πρωτοπόροι της e-

Government, εµφανίζεται µια αποφασιστική αλλαγή από την «ψυχρή» 

διοίκηση (back office) σε «θερµή» ανθρωποκεντρική διοίκηση που 

υποστηρίζεται από Τ.Π.Ε., όσον αφορά στο ανθρώπινο δυναµικό αλλά και 

τους οικονοµικούς πόρους. Έτσι µε πολύ µικρή υποστήριξη, 

αυτοµατοποιηµένη µε Τ.ΠΕ., µπορούν να εξυπηρετηθούν µεγάλα αρχικά 

γραφεία εξυπηρέτησης (ΚΕΠ), µε υπηρεσίες επίσης αυτοµατοποιηµένες µε 

Τ.Π.Ε., που στοχεύουν στην βελτίωση της οικονοµικής απόδοσης και της 

ποιότητας των διαδικασιών των υποστηρικτικών υποδοµών (back office). 

(Millard, 2002) 

Η διοίκηση ενός ιδιωτικού και ενός δηµοσίου φορέα έχουν τόσο οµοιότητες 

όσο και διαφορές. Είναι πολύ σηµαντικό να ληφθούν οι διαφορές αυτές 

υπόψη πριν εφαρµοστεί ένα πληροφοριακό σύστηµα (Π.Σ.) στο δηµόσιο, 

προκειµένου να είναι επιτυχηµένη η εφαρµογή ενός προτύπου που έχει 

λειτουργήσει σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. Αναφέρεται ότι ο µακροπρόθεσµος 

σχεδιασµός, η καινοτοµία και η βέλτιστη κατανοµή πόρων αποτελούν 

περισσότερο χαρακτηριστικά του ιδιωτικού παρά του δηµοσίου τοµέα. 

Επίσης, θεωρείται ότι υπάρχει καλύτερη διοίκηση και η απαιτούµενη βούληση 

από την κεντρική διοίκηση στον ιδιωτικό τοµέα. Από την άλλη, στο δηµόσιο 
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τοµέα υπάρχει γραφειοκρατικό µοντέλο διοίκησης, τυποποιηµένες διαδικασίες 

και πιο επίσηµες λειτουργίες, χωρίς να παραβλέπεται το πρόβληµα που 

προκαλεί η πολυνοµία (ιδιαίτερα στο χώρο παραγωγής δηµοσίων έργων). 

Επιπρόσθετα, αναφέρεται ότι τα κρίσιµα κριτήρια διοίκησης στο δηµόσιο 

τοµέα δεν είναι η οικονοµική αποδοτικότητα και η µείωση του χρόνου 

εφαρµογής αλλά κυρίως το δηµόσιο συµφέρον και η ικανοποίηση των 

πολιτών (Hu et al, 2005). 

Γίνεται πολύς λόγος τελευταία κατά πόσο είναι ορθή η άκριτη εφαρµογή 

των «µοντέλων αλλαγής» του ιδιωτικού τοµέα στο δηµόσιο. Σύµφωνα µε τον 

MacIintosh (2003) υπάρχουν τόσο οµοιότητες όσο και διαφορές στην 

αναδιάρθρωση των διαδικασιών µεταξύ ιδιωτικού και δηµοσίου. Πολλοί όµως 

υποστηρίζουν ότι, δεδοµένων των θεµελιωδών διαφορών µεταξύ τους, η 

αβίαστη εφαρµογή των «µοντέλων αλλαγής» στο δηµόσιο καθίσταται 

προβληµατική. Εν πολλοίς, η αντίσταση των οργανισµών στις αλλαγές 

αναφέρεται ότι οφείλεται στην κοινωνική αδράνεια (social inertia). (Keen, 

1976, Keen, 1981) 

Συµβατικά οι λειτουργίες των δηµοσίων υπηρεσιών γίνονται µε τον 

πατροπαράδοτο τρόπο, δηλαδή γραφικά (µε χρήση χαρτιού), όπου οι πολίτες 

συµπληρώνουν κάποιες αιτήσεις µε τις οποίες ζητούν την παροχή κάποιων 

υπηρεσιών ή πληροφοριών. Με την εξέλιξη της τεχνολογίας άρχισαν να 

εµφανίζονται και οι πρώτες βάσεις δεδοµένων για να διευκολύνουν τις 

λειτουργίες, έχοντας όµως υποστηρικτικό ρόλο καθώς ο µεγαλύτερος όγκος 

εργασίας εξακολουθεί να βασίζεται στο χαρτί. Αυτό οφείλεται σε πολλούς 

λόγους. 

Πρώτον, η ανάγκη για συνυπογραφή ή για εξουσιοδότηση προκειµένου να 

παραχθεί µια πράξη της δηµόσιας διοίκησης η οποία υπόκειται σε αυστηρή 

νοµοθεσία (βέβαια θα πρέπει να σηµειωθεί ότι πριν τη χρήση ηλεκτρονικών 

µέσων αυτή αποτελούσε και τον µόνο τρόπο). Για τη παροχή υπηρεσιών µε 

τον συµβατικό τρόπο αυτός ο µηχανισµός έχει ήδη εδραιωθεί. Ωστόσο η 

ανάγκη υπογραφής πριν την παροχή µιας υπηρεσίας εγείρει πολλές 

δυσκολίες για την εφαρµογή ηλεκτρονικών υπηρεσιών στη δηµόσια διοίκηση. 

Ωστόσο το πρόβληµα είναι διττό. Εξαρτάται τόσο από τεχνικά θέµατα όσο και 

από νοµικά.  
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Σε τεχνικό επίπεδο οι δυσκολίες έγκεινται: στην αυθεντικοποίηση του 

χρήστη και στην ασφαλή µεταφορά των δεδοµένων. Λαµβάνοντας επίσης 

υπόψη την ανάγκη της διοίκησης για προσβασιµότητα σε όλους τους πολίτες 

δεν θα πρέπει παραβλέπεται το γεγονός ότι για τη χρήση ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών απαιτείται κάποιος εξοπλισµός, τον οποίο µπορεί κάποιος να µην 

διαθέτει. Έτσι η παροχή του λογισµικού από τη δηµόσια διοίκηση δεν αρκεί 

από µόνη της καθώς επίσης και η χρήση cookies δεν διασφαλίζει ασφαλείς 

συναλλαγές, αλλά αποτελεί ένα σηµείο αδυναµίας στο θέµα της ασφάλειας 

των συναλλαγών, ειδικότερα για άπειρους χρήστες. Εναλλακτικές λύση, που 

δεν απαιτεί τη χρήση συµπληρωµατικού εξοπλισµού π.χ. έξυπνες κάρτες, 

είναι η χρήση κωδικού, που όµως επίσης έχει τις αδυναµίες της.  

Σε νοµικό επίπεδο το βασικότερο πρόβληµα είναι η θεσµοθέτηση της 

ψηφιακής υπογραφής, ώστε να είναι νοµικά κατοχυρωµένος ο χρήστης της. 

Γενικότερα υπάρχει µια καθυστέρηση όσον αφορά στην εναρµόνιση της 

τεχνολογικής εξέλιξης µε τη νοµοθεσία, γεγονός που παρατηρείται σε 

υπερθετικό βαθµό και στο θέµα των ψηφιακών υπογραφών. (UK Office of the 

E-Envoy, 2002, Adams et al, 2003) 

Επίσης, σχετικά µε τους εργαζόµενους στο δηµόσιο τοµέα σε αντίθεση µε 

τον ιδιωτικό, αν και πολυάριθµοι είναι άνισα κατανεµηµένοι και δεν πιστεύουν 

ότι η εργασία τους, τους προσδίδει αυτονοµία, δυνατότητα να αναπτύξουν τις 

ικανότητές τους ή αξιοκρατική αµοιβή. (Gauch, 1993) 

 

 

2.6.  ∆ηµόσια ∆ιοίκηση και  Τ.Π.Ε. 

Παρόλο που έχει ερευνηθεί και µελετηθεί πολύ η παροχή ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών στον τοµέα του εµπορίου (Chan and Swatman, 1999, Feinberg 

and Kadam, 2002), ελάχιστοι ασχολήθηκαν µε τη σύγκλιση σε σχέση µε τη 

συµβατική παροχή υπηρεσιών και ακόµη λιγότεροι µε τις ιδιαίτερες ανάγκες 

της δηµόσιας διοίκησης. (Gouscos et al, 2001).  

Τα βασικά στοιχεία που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών (και κατ’ 

επέκταση και στην ηλεκτρονική παροχή υπηρεσιών) από τις δηµόσιες 
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υπηρεσίες φαίνονται στην εικόνα 5, τα οποία γενικά µπορούν να καταταχθούν 

σε τρεις κατηγορίες.  

Πηγή: Adams et al, (2003) 

Τεχνολογία
(Technology)

Οργανισµός 
(Organisation)

Κίνητρα 
(Motivation)

Εικόνα 5: Βασικά στοιχεία παροχής e-services (MOT) 
 

Πρώτον αναφέρεται η παροχή κινήτρων και εξετάζει σε όλα τα επίπεδα 

γιατί ένας οργανισµός θα πρέπει να παρέχει µια υπηρεσία, και περιλαµβάνει 

θέµατα όπως τις νοµικές προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη δηµόσια 

διοίκηση. ∆εύτερον σε θέµατα τεχνολογίας αναφέρεται η παροχή εξοπλισµού 

για την υποστήριξη των back office. Τέλος σε επίπεδο οργανισµού αφορά σε 

θέµατα όπως η κουλτούρα της δηµόσιας διοίκησης, διαχείριση διαδικασιών 

και λειτουργιών. (Adams et al 2003) 

Στο τµήµα αυτό της εργασίας, θα γίνει αναφορά στις διάφορες φάσεις από 

τις οποίες περνά ένας κυβερνητικός οργανισµός ή το κράτος γενικότερα όταν 

θέλει να εφαρµόσει και να εκµεταλλευτεί τις εφαρµογές των Τ.Π.Ε.. Μέσα από 

αυτές µπορούµε να αποκτήσουµε ευρύτερη αντίληψη για το ποια είναι η θέση 

της e-Government, που στοχεύει µελλοντικά και αν έχει προοπτικές 

περαιτέρω ανάπτυξης και βελτίωσης. 

Καθώς απλώνεται η χρήση των εφαρµογών Τ.Π.Ε. στα διάφορα κράτη σε όλο 

τον κόσµο, είναι κατανοητό ότι ανάλογα µε το βαθµό υιοθέτησης των 

εφαρµογών αυτών ποικίλει και το επίπεδο ανάπτυξης τους. Από την έρευνα 
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διαφόρων περιπτώσεων θα µπορούσαν να αναφερθούν τουλάχιστον οι εξής 

πέντε φάσεις ως ακολούθως: 

ΦΑΣΗ Ι: Εσωτερική λειτουργική απόδοση 

Η εισαγωγή των Τ.Π.Ε. στη δηµόσια διοίκηση συνήθως ξεκινά µε την 

µηχανοργάνωση των διαφόρων υπηρεσιών (βασική υποδοµή), η οποία 

επικεντρώνεται αρχικά στο να αυξήσει τη λειτουργική απόδοσή τους. Αυτό 

επιτυγχάνεται µε την βελτίωση της οργάνωσης και διοίκησης ενεργειών που 

υποστηρίζουν τους τοµείς της µισθοδοσίας ή της οικονοµικής διαχείρισης, 

ώστε να µειωθεί η ποσότητα της διαχειριζόµενης πληροφορίας και το 

λειτουργικό κόστος. Μια πιο εξελιγµένη µορφή της πρώτης φάσης (κυρίως σε 

ανεπτυγµένες χώρες του ∆υτικού κόσµου) αφορά στην εφαρµογή των 

ανωτέρω σε όλους τους τοµείς, τα τµήµατα και τις υπηρεσίες ενός κρατικού 

οργανισµού, µε χρήση ενός κεντρικού συστήµατος ηλεκτρονικών 

υπολογιστών, το οποίο θα συνδιαχειρίζεται οικονοµικά στοιχεία και 

πληροφορίες για τους ανθρώπινους πόρους. Αυτά τα συστήµατα µπορούν να 

αναβαθµιστούν µε τη χρήση του διαδικτύου, του ηλεκτρονικού εµπορίου και 

των συστηµάτων διαχείρισης ροής (τα οποία αναλύονται περαιτέρω στη 

συνέχεια). 

ΦΑΣΗ ΙΙ: Πρωτογενή συστήµατα εφαρµογής e-Government (e-mail, διαχείριση 

ροής πληροφοριών) 

Σε αυτή τη φάση τα συστήµατα επικεντρώνονται στη χρήση ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου και συστηµάτων διαχείρισης ροής πληροφοριών. Με τον τρόπο 

αυτό είναι δυνατό να µεταφέρονται εικόνες, φάκελοι, αρχεία, έγγραφα κ.α. από 

ένα σταθµό εργασίας σε άλλο, µέσω ειδικών, προκαθορισµένων 

επιχειρησιακών κανόνων. Με τα συστήµατα αυτά µπορούν οι διάφοροι 

κρατικοί οργανισµοί να ελαττώσουν τις καθυστερήσεις, που αυτονόητα θα 

είχαν αν χρησιµοποιούσαν πχ ένα τυπικό φωτοαντιγραφικό µηχάνηµα. Τα 

συστήµατα αυτά µπορούν επίσης να επεξεργαστούν και να διαχειριστούν 

αιτήµατα, να δροµολογήσουν και να εντοπίσουν προσφορές και προτάσεις, 

να διαχειριστούν έργα, προµήθειες, υπηρεσίες και παράπονα πολιτών-

χρηστών, να διαχειριστούν υποτροφίες και βραβεία, να διαχειριστούν τους 

ανθρώπινους πόρους, κλπ. 
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ΦΑΣΗ ΙΙΙ: ∆ευτερογενή Συστήµατα εφαρµογής e-Government (online 

συναλλαγές και ανατροφοδότηση) 

Σε αυτή τη φάση τα συστήµατα επικεντρώνονται στη χρήση συστηµάτων 
διαχείρισης συναλλαγών και άµεσης (online) ανατροφοδότησης 

πληροφοριών. Κατά τη φάση ΙΙ δεν είναι δυνατή η αµφίδροµη επικοινωνία 

(µεταξύ πολιτών και κράτους). Η φάση ΙΙΙ αφορά στην εισαγωγή ειδικών 

εφαρµογών ώστε να επιτυγχάνεται η αµφίδροµη επικοινωνία. Η πιο εύκολη 

και γνωστή τέτοιου είδους εφαρµογή είναι η δηµοσιοποίηση κάποιων 

τηλεφωνικών αριθµών, αριθµών φαξ ή διευθύνσεων e-mail σε έναν δικτυακό 

τόπο και η ενθάρρυνση των πολιτών–χρηστών να στέλνουν µηνύµατα, να 

υποβάλουν έγγραφα ή αιτήµατα κλπ. Για παράδειγµα οι περισσότεροι 

ελληνικοί κρατικοί δικτυακοί τόποι παρέχουν e-mail επικοινωνίας για έκφραση 

αιτηµάτων, προβληµάτων αποριών ακόµα και για κριτική των παρεχόµενων 

υπηρεσιών.  

Η επόµενη γενιά των συστηµάτων τρίτης φάσης (που εφαρµόζονται σε 

χώρες πιο ανεπτυγµένες) προσφέρουν πιο ευέλικτες και βολικές λύσεις για 

τους πολίτες (G2C) και τις επιχειρήσεις (G2B), έτσι ώστε να τους παρακινήσει 

να συνεργαστούν µε το κράτος. 

Στην 3η γενιά δεν αρκεί η παρουσίαση αιτήσεων σε µορφή φόρµας. 

Αντιθέτως είναι απαραίτητο οι πολίτες–χρήστες να µπορούν να 

συµπληρώσουν οι ίδιοι τις αιτήσεις τους, να τις προωθήσουν στην αρµόδια 

αρχή και να πάρουν απάντηση σε ηλεκτρονική µορφή. Τότε το σύστηµα e-

Government θα έχει εξελιχθεί σε ένα σύστηµα συναλλαγών. (Makolm, 2002) 

 ΦΑΣΗ ΙV: Ηλεκτρονική ∆ηµοκρατία (e-Democracy) 

Για να µπορέσουµε να κατανοήσουµε το µεγάλο εύρος των ευκαιριών που 

ανοίγονται µπροστά µας, µε τη χρήση της e-Government, στη βελτίωση των 

δηµόσιων υπηρεσιών πρέπει καταρχήν να αναλογιστούµε ότι δηµόσια 

διοίκηση δεν είναι µόνο παροχή υπηρεσιών. Περιλαµβάνει και τη διαµόρφωση 

δηµοκρατικών θεσµών, την εκτέλεση τους και την αξιολόγηση των 

αποτελεσµάτων τους, έτσι ώστε να βελτιώνεται η µελλοντική πολιτική. 

Η τέταρτη φάση αφορά εφαρµογές που θα παρέχουν στους πολίτες τη 

δυνατότητα να ψηφίζουν και/ή να εκφράζουν την άποψή τους µέσω του 
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διαδικτύου. Η χρήση της Ηλεκτρονική ∆ηµοκρατίας (e-Democracy) δεν είναι 

διαδεδοµένη και περιορίζεται σε λίγες χώρες (π.χ. ΗΠΑ) και µε περιορισµένο 

αριθµό διαδικασιών–εφαρµογών. 

Παρόλο που φαίνεται ότι η φάση αυτή δεν είναι δυνατό να 

πραγµατοποιηθεί παρά µόνο στις ανεπτυγµένες χώρες, είναι δυνατό µε την 

κατάλληλη στρατηγική να βρεθούν φόρµες εφαρµογής και σε χώρες µε 

φτωχότερη υποδοµή όπως η Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής 

περιόδου σχεδόν όλα τα πολιτικά κόµµατα παρέχουν πληροφορίες για την 

πολιτική τους, τους υποψηφίους κλπ. Επίσης το ελληνικό Υπουργείο 

Εσωτερικών κατά τις πρόσφατες εκλογές παρείχε µέσω του διαδικτύου 

πληροφορίες για τον τόπο που θα έπρεπε να παρουσιαστεί κάθε πολίτης 

ώστε να ψηφίσει. 

ΦΑΣΗ V: Ολοκληρωµένη e-Government 

O όρος ολοκληρωµένη e-Government αναφέρεται στην ικανότητα κάποιου 

να χρησιµοποιήσει µια υπηρεσία διαδικτύου ή µια «έξυπνη» κάρτα ώστε να 

έχει πρόσβαση σε πληροφορίες ή υπηρεσίες διάφορων κρατικών οργανισµών 

χωρίς να απαιτείται να γνωρίζει ποιοι οργανισµοί είναι υπεύθυνοι. Αυτό 

σηµαίνει ότι λόγου χάριν, ότι κάποιος πολίτης µπορεί υποβάλει µια αίτηση-

φόρµα αλλαγής διεύθυνσης στη φορολογική του δήλωση (Vassilakis et al, 

2002) και για την αλλαγή αυτή να ενηµερωθούν αυτόµατα όλες τις κρατικές 

Υπηρεσίες, τις οποίες αφορά η συγκεκριµένη αλλαγή (όπως υπηρεσίες 

υγείας, εκλογικοί κατάλογοι, εφορίες κλπ). Με αυτό τον τρόπο εξαλείφεται η 

ανάγκη συµπλήρωσης και υποβολής πολλαπλών αιτήσεων για την ίδια 

αλλαγή στις διάφορες κρατικές υπηρεσίες και οργανισµούς. Επιπλέον κάποιος 

θα µπορεί να χρησιµοποιήσει τις ανωτέρω υπηρεσίες διαδικτύου ώστε να 

διεξαγάγει πληρωµές, άλλου τύπου συναλλαγές, να βρει απαντήσεις σε συχνά 

ερωτήµατα κλπ. 

Πέρα από τις διάφορες φάσεις, από τις οποίες χρειάζεται να περάσει ένας 

οργανισµός, είναι απαραίτητη, όπως θέτουν πολλοί µελετητές, και η 

επανίδρυση των κυβερνητικών δοµών (και ειδικότερα των διαδικασιών 

παροχής υπηρεσιών), προκειµένου να επιτευχθεί ο στόχος της e-

Government. (Millard, 2002)  
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Οι σύγχρονες τάσεις για τις Τ.Π.Ε. και την e-Government 

Παρόλη τη δύναµη των νέων τεχνολογιών να παρέχουν παγκόσµια 

διασυνδεσιµότητα και διαδραστικότητα, τα διάφορα µοντέλα e-Government 

είναι περισσότερο πολιτισµικά και πολιτικά παρά τεχνικά. Αυτό είναι εµφανές 

στην Ευρώπη, συγκρίνοντας τα διάφορα επίπεδα υιοθέτησης και πολιτικής 

προσέγγισης, που κυµαίνονται από το µοντέλο της βόρειας Ευρώπης και το 

κατευθυνόµενο από το δηµόσιο µοντέλο της Κεντρικής Ευρώπης έως το 

µοντέλο της νότιας Ευρώπης, µε προσεγγίσεις πιο κοντά στην παράδοση, την 

οικογένεια, την κοινωνία και τις τοπικές ιδιαιτερότητες. (Leenes and Svenson, 

2002) 

Ωστόσο, σε όλη την Ευρώπη η βασική κινητήρια δύναµη είναι παρόµοια 

παρ' όλες τις διαφορετικές πολιτικές προσεγγίσεις. Ο πολίτης αντιµετωπίζεται 

όλο και περισσότερο ως αγοραστής. Η φιλοσοφία των Τ.Π.Ε. απαιτεί τη 

δυνατότητα της αυτοεξυπηρέτησης (self service), µέσω της αυξανόµενης 

διαθεσιµότητας των on-line υπηρεσιών. Οι ρόλοι του χρήστη και του παρόχου 

δεν είναι πλέον ξεκάθαροι, όπως µεταξύ δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα. Αυτό 

αναδεικνύεται από την αυξανόµενη σηµασία που αποκτά ο ρόλος του τρίτου 

τοµέα (δηλαδή των διαµεσολαβητών-µεσαζόντων και των συνεργασιών 

µεταξύ δηµοσίου και ιδιωτικών επιχειρήσεων), (Ballmer, 2002, Ashford, 

Rowley and Slack, 2002) στη διαχείριση και την παροχή υπηρεσιών που 

παραδοσιακά θεωρούνται αµιγώς δηµόσιες. Η εφαρµογή εποµένως της e-

Government είναι ευνοϊκότερη σε υπηρεσίες των οποίων η οργανωτική δοµή 

αναπτύσσεται οριζόντια (µε τη µορφή δικτύου) παρά κάθετα (ιεραρχικά). 

(Millard, 2002) 

Τα τελευταία λίγα χρόνια έχουν γίνει πολλές έρευνες, ώστε να καθοριστεί η 

θέση των βιοµηχανιών Τ.Π.Ε και της e-Government παγκοσµίως. Οι χώρες 

στις οποίες εφαρµόζονται συστήµατα e-Government κατατάχθηκαν σε πέντε 

κατηγορίες, µε βάση την τεχνολογική ανταγωνιστικότητά τους στην κοινωνία 

της πληροφορίας. Για την κατηγοριοποίηση συνεκτιµήθηκαν οι εξής 

παράγοντες: η ικανότητα ανάπτυξης τεχνολογικών καινοτοµιών, το επίπεδο 
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µετάβασής της στην ψηφιακή οικονοµία, το οικονοµικό δυναµικό και η 

ανταγωνιστικότητά της και το επίπεδο τεχνογνωσίας της.(Asgarkhani, 2003) 

Αν και δεν υπάρχει διεθνώς καθορισµένος ορισµός για την έννοια της 

αδιαφάνειας (ή πιο αδόκιµα διαφθορά) ο πιο συχνά χρησιµοποιούµενος 

ορισµός αναφέρει ότι: «Αδιαφάνεια είναι η κατάχρηση εξουσίας και η 

εκµετάλλευσης της θέσης ενός δηµόσιου οργανισµού για προσωπικό 

όφελος». Αναφέρεται ότι η αδιαφάνεια αποτελεί τον κύριο χαρακτηριστικό 

παράγοντα δυσλειτουργίας ενός οργανισµού (βλέπε εφορίες, πολεοδοµίες, 

ΟΤΑ). Μια πιο ευρεία προσέγγιση θα µπορεί να αναφέρει την αδιαφάνεια ως 

την εκµετάλλευση των διαθέσιµων πόρων του δηµοσίου για προσωπικό 

όφελος.  

Η δηµόσια διοίκηση αποτελεί πυλώνα αδιαφάνειας (διότι διαφθορά υπάρχει 

και στον ιδιωτικό τοµέα) καθώς αποτελεί τον τοµέα που είναι πιο απρόσωπος, 

γραφειοκρατικός και µε περισσότερους πόρους σε σχέση µε άλλους τοµείς. 

Παρόλο που πολλές φορές χαρακτηρίζουµε τη δηµόσια διοίκηση ως 

αναποτελεσµατική ή γενικώς απούσα, στην πράξη δεν παύει να αποτελεί 

κανάλι µεταφοράς υπηρεσιών ή λειτουργιών για κάθε ενδιαφερόµενο. Είναι 

κάποιες διαδικασίες στις οποίες δεν είναι δυνατό να την παρακάµψουµε 

παρόλη την ανεπάρκεια της και γι αυτό µάλιστα µπορεί και ασκεί εξουσία. 

(Mirimanova, 2006) 

Τα Π.Σ. των ∆ηµοσίων Φορέων µπορούν να επιφέρουν σηµαντικές 

αλλαγές και στον τοµέα της ευθύνης του ∆ηµοσίου για τις πράξεις του 

απέναντι στους πολίτες (accountability). Συστήµατα, τα οποία είναι 

σχεδιασµένα ώστε να διατηρούν ιστορικότητα στοιχείων ή να καταγράφονται 

ατοµικά οι χρήστες που εκτελούν σηµαντικές ενέργειες, ενισχύουν την 

υπευθυνότητα του ∆ηµοσίου. Συχνά, όµως, τα συστήµατα του ∆ηµοσίου δε 

σχεδιάζονται ώστε να τηρούν και αυτές τις προδιαγραφές, γεγονός που 

ενισχύει τη σύγχυση απόδοσης ευθυνών µεταξύ των υπαλλήλων ή 

αποδυναµώνει την εικόνα του ∆ηµοσίου στους πολίτες (Heeks, 1998a). 

Ένα ακόµα συναφές θέµα σχεδιασµού και εφαρµογής των ΠΣ στο 

∆ηµόσιο είναι η επίδραση στην καταπολέµηση των φαινοµένων αδιαφάνειας. 

Η κυρίαρχη άποψη είναι ότι η εφαρµογή ΠΣ αποτελεί το ιδανικό µέτρο 
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καταπολέµησης της αδιαφάνειας καθώς οι διαδικασίες υλοποιούνται αυτόµατα 

χωρίς την παρέµβαση ανθρώπου και πολλές αποφάσεις εξάγονται 

ηλεκτρονικά και βάσει αλγορίθµων. Τα συγκεκριµένα γεγονότα συµβάλουν 

θετικά στη µείωση της αδιαφάνειας, αλλά δεν µπορούν σίγουρα να την 

εξαλείψουν καθώς εµφανίζονται νέες ευκαιρίες για παρατυπίες (Heeks, 

1998b): 

 Οι υπάλληλοι που αποκτούν εµπειρία στα συστήµατα ανακαλύπτουν 

τις αδυναµίες τους µε αποτέλεσµα να παρουσιάζονται νέες δυνατότητες 

καταστρατήγησής τους σε αυτή τη µικρή οµάδα υπαλλήλων. Το γεγονός 

αυτό, όµως, προϋποθέτει την ανυπαρξία ή χαλάρωση των ελέγχων 

λειτουργίας του συστήµατος είτε λόγω υπερβολικής εµπιστοσύνης στις 

αυτοµατοποιηµένες διαδικασίες είτε λόγω άγνοιας χρήσης του από τα 

διευθυντικά στελέχη. 

 Η εφαρµογή των ΠΣ γίνεται συχνά χωρίς το σχεδιασµό παράλληλων 

ελεγκτικών µηχανισµών ή αυτούσιων ελεγκτικών ΠΣ, ώστε ακόµα και αν 

εµφανιστούν περιπτώσεις παρατυπιών, αυτές να εντοπιστούν έγκαιρα. 

(Janssen, 2005, McIvor et al 2002, Svensson et al, 2004)  

Ασφάλεια στη δηµόσια διοίκηση σηµαίνει προστασία και διατήρηση αρχών 

όπως Ακεραιότητα, Αυθεντικότητα, Εµπιστοσύνη και ∆ιαθεσιµότητα. Οι 

θεµέλιοι λίθοι στη διατήρηση των αρχών αυτών είναι ο ρόλος των χρηστών και 

της διοίκησης, η ασφαλής διαχείριση του συστήµατος και οι ψηφιακές 

υπογραφές. (Pfaff and Simon, 2002) 

Η εµπιστοσύνη στις σχέσεις µας µε το κράτος είναι πολύ βασική καθώς 

αφενός το κράτος θεωρείται ότι είναι αξιόπιστο και υπεύθυνο, ο φύλακας των 

δικαιωµάτων των πολιτών. Αφετέρου, διατηρεί τεράστιο όγκο δεδοµένων που 

αφορούν σε κάθε διάσταση της ζωής των πολιτών και των επιχειρήσεων. Για 

τους λόγους αυτούς πολλές χώρες έχουν θεσπίσει πολύ αυστηρούς νόµους 

που αφορούν στην προστασία των δεδοµένων, οι οποίοι όµως χρειάζονται 

συνεχώς ανανέωση για να συµβαδίζουν µε τις σύγχρονες τεχνολογίες και µε 

τα νέα πολιτικά και οικονοµικά δεδοµένα που διαµορφώνονται. Για 

παράδειγµα τελευταία γίνεται πολύ λόγος για θέµατα εµπιστοσύνης, 

ασφάλειας και αξιοπιστίας σε σχέση µε τον αγώνα κατά του εγκλήµατος και 
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της τροµοκρατίας σε ιδιοκτησίες ηλεκτρονικής, φυσικής ή προσωπικής 

φύσεως.  

Η ασφάλεια των συναλλαγών µε τη χρήση έξυπνων καρτών αποτελεί 

µείζον θέµα, παρόλο που τα εµπόδια εξάπλωσης εύχρηστων συστηµάτων 

είναι τόσο πολιτικά και εµπορικά όσο και τεχνικά. Ωστόσο, πάνω από όλα 

είναι η ανάγκη για εµπιστοσύνη στα ενδολειτουργικά (interoperable) 

συστήµατα, συµπεριλαµβανοµένων και της προστασίας δεδοµένων, 

ιδιωτικότητας όπως επίσης και της ανάγκης για ανωνυµία όπου αυτή 

απαιτείται. Αλλά η εξισορρόπηση αυτών µε τις νόµιµες ανάγκες των αρχών 

δεν είναι πάντα κάτι απλό.  

Ο κάθε πολίτης ή επιχείρηση οποίος διεξάγει ηλεκτρονική συναλλαγή 

απαιτεί οικονοµική, εύχρηστη και ασφαλή λύση όπου η πληροφορία θα είναι 

αξιόπιστη και η αυθεντικοποίησή του χρήστη θα γίνεται εύκολα. Η µεγαλύτερη 

πρόκληση διαλειτουργικότητας στην Ευρώπη είναι η άρση της ασυµβατότητας 

των νοµικών συστηµάτων. Ωστόσο πολλά πιλοτικά προγράµµατα ήταν 

επιτυχηµένα και υπάρχει ελπίδα σύγκλισης. (Millard, 2002)  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
 

 

3. Πληροφοριακά Συστήµατα 

Τα πληροφοριακά συστήµατα (Π.Σ.) αποτελούνται από αλληλοσυνδεόµενα 

συστατικά, που έχουν σκοπό την συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και 

διανοµή πληροφοριών, ώστε να γίνεται καλύτερη διαχείριση και λήψη 

αποφάσεων σε έναν οργανισµό. Με άλλα λόγια είναι συστήµατα που 

παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες για την αποτελεσµατική διοίκηση ενός 

οργανισµού. (MIS, 1995) Τα Π.Σ. εκτός από τη συµβολή τους στη λήψη 

αποφάσεων, συντονισµό και έλεγχο των οργανισµών βοηθούν τους διοικητές 

και εργαζόµενους να αναλύουν τα προβλήµατα που προκύπτουν, να 

εξετάζουν διάφορα σενάρια βελτιστοποίησης απόδοσης και να δηµιουργούν 

νέα προϊόντα ή υπηρεσίες. 

Στο δηµόσιο τοµέα η εφαρµογή Π.Σ. συχνά ταυτίζεται µε την έννοια της 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-Government). 

Προκειµένου να κατανοήσει και να εφαρµόσει κάποιος ένα Π.Σ. πρέπει να 

λάβει υπόψη του τους τρεις πόλους, µε τους οποίους αλληλεπιδρά: τον 

ευρύτερο οργανισµό όπου καλείται να ενταχθεί και να λειτουργήσει, τη 

διοίκηση (management) και τέλος την απαιτούµενη τεχνολογία. (Laudon and 

Laudon, 2004)  

 

 

3.1.  Στοιχεία σχεδιασµού Π.Σ. 

Η e-Government αποτελεί ένα σύνθετο σύστηµα, µε κοινωνικές, 

επιστηµονικές και τεχνολογικές πτυχές, και η ανάπτυξή του εξαρτάται από το 

κατάλληλο περιβάλλον που συναποτελείται από νοµοθεσία, πηγές 

πληροφόρησης, προσωπικό, υποδοµές, νόρµες, ασφάλεια κλπ. Εύλογο είναι 
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ότι χωρίς το κατάλληλο περιβάλλον δεν µπορεί να εφαρµοστεί σωστά. (Hu et 

al, 2005, OECD, 2001) 

Προκειµένου να σχεδιαστεί ένα επιτυχηµένο πρότυπο ανάπτυξης e-

Government, βασισµένο στα αντίστοιχα των επιχειρήσεων, έχει βρεθεί 

(Delone, and Mclean, 1992 Hu et al, 2005, Ho, 2002) ότι συνεισφέρουν (όπως 

φαίνεται στο σχήµα 1) πέντε µεταβλητές: 

 η ποιότητα του συστήµατος, 

 η ποιότητα των υπηρεσιών και πληροφοριών, 

 η βάση και το περιβάλλον της e-Government, 

 η χρησιµότητά της όπως αυτή εκλαµβάνεται από τους δηµόσιους 

λειτουργούς, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες και τέλος 

 η ικανοποίηση του χρήστη. 

 

Χρησιµότητα για 
υπαλλήλους, 

επιχειρήσεις, πολίτες 

 
Σύστηµα Ποιότητας 

e-Government 

Ποιότητα 
πληροφοριών και 
υπηρεσιών 

Ικανοποίηση 
υπαλλήλων, 
επιχειρήσεων, 
πολιτών 

Αντίκτυπο σε 
υπαλλήλους, 
επιχειρήσεις, 
πολίτες 

 
Αντίκτυπο σε 
κυβερνήσεις 

Περιβάλλον ανάπτυξης και βάση e-Government 

Πηγή: Hu et al (2005) 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 1: Πρότυπο ανάπτυξης e-Government 

Οι µεταβλητές αυτές επηρεάζουν τόσο το άτοµο όσο και τον οργανισµό. 

(Hu et al, 2005). Άλλοι ερευνητές προχώρησαν ακόµη περισσότερο και 

συνδύασαν τις µεταβλητές αυτές µε 4 αλληλοεξαρτώµενα στοιχεία, ώστε να 

µειωθεί το ρίσκο. (πίνακας 2)  

Πηγή: Ho and Pardo (2004) 
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Πίνακας 3: Παράγοντες επιτυχούς εφαρµογής e-Government 
 

Παράγοντες Επιτυχίας Ανεξάρτητες µεταβλητές 

∆έσµευση ∆ιοίκησης Παράγοντες 

Σύνδεση µε επιχειρήσεις Έργο 

Τεχνολογική συµβατότητα Τεχνολογία 

Τεχνογνωσία προσωπικού Έργο 

Συµµετοχή χρήστη Παράγοντες 

 

Προκειµένου να πειστεί ο πολίτης να προσεγγίσει τη δηµόσια διοίκηση 

«ηλεκτρονικά» πρέπει όλοι οι ανωτέρω παράγοντες να ληφθούν υπόψη. 

(Accenture, 2004) 

 

 

3.2. ∆ιαδικασία σχεδιασµού Π.Σ. 

Εξετάζοντας κανείς τις διάφορες έρευνες που έχουν διεξαχθεί τα τελευταία 

χρόνια, διαπιστώνει ότι η ανάπτυξη των Τ.Π.Ε. και η πλήρης εφαρµογή της e-

Government παρουσιάζουν µεγάλη διασπορά παγκοσµίως. Από τη µια 

βρίσκονται οι «πληροφοριακά» ανεπτυγµένες χώρες όπως οι Σκανδιναβικές 

χώρες, οι ΗΠΑ, η Αυστραλία και η Ιαπωνία, ενώ στον αντίποδα οι βρίσκονται 

οι υπόλοιπες χώρες, που ανάλογα µε τη φάση ανάπτυξής τους βιώνουν ένα 

αρχικό στάδιο ή βρίσκονται στα µέσα του δρόµου. 

Η διασπορά ή η καθυστέρηση αυτή στην εξέλιξη της e-Government 

οφείλονται σε πολλούς παράγοντες όπως: ελλιπής δυνατότητα απόκτησης 

Η/Υ και πρόσβασης σε υπηρεσίες internet, ανεπαρκής τηλεπικοικωνιακή 

υποδοµή (και έλλειψη των απαραίτητων οικονοµικών πόρων για την 

κατασκευή της), υψηλό κόστος τηλεπικοινωνιών, έλλειψη κατάλληλων online 

υπηρεσιών που θα ενθάρρυναν το µέσο πολίτη να χρησιµοποιήσει το 

διαδίκτυο, κίνδυνοι όσον αφορά στην ασφάλεια των διαφόρων πληροφοριών 

που διακινούνται ή των συναλλαγών που πραγµατοποιούνται, αντίσταση 

λόγω πολιτισµικών διαφορών στη χρήση των νέων αυτών «εργαλείων» και 

τέλος ανεπαρκής επαφή µε τη νέα φιλοσοφίας των Τ.Π.Ε.. 
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Για να µπορέσει κάποια χώρα να αντιµετωπίσει τις ανωτέρω δυσκολίες θα 

πρέπει αρχικά να βελτιώσει και να επεκτείνει τις απαραίτητες τεχνολογικές 

υποδοµές. Ωστόσο, πρέπει να καταστεί σαφές ότι από µόνη της η τεχνολογία 

δεν οδηγεί σε πιο αποδοτικό κράτος. Τα τεχνολογικά επιτεύγµατα πρέπει να 

ιδωθούν υπό το πρίσµα και άλλων παραγόντων, όπως είναι: η κοινωνική 

δοµή, οι πολιτισµικές αξίες και πρακτικές, η αναπροσαρµογή των µεθόδων 

διακυβέρνησης και η ηθική. Τα τελευταία χρόνια έχουν διεξαχθεί πολλές 

µελέτες και έρευνες, όσον αφορά τη µεθοδολογία που πρέπει να ακολουθηθεί, 

ώστε η στρατηγική των Τ.Π.Ε. να εφαρµοστεί επιτυχώς στο δηµόσιο τοµέα. 

Πάνω από όλα η εφαρµογή της e-Government  πρέπει να στηρίζεται σε 

ολοκληρωµένη διαδικασία, που θα αντιµετωπίζει τα θεµελιώδη ζητήµατα µε 

στρατηγική. Αυτή η διαδικασία πρέπει να ακολουθεί ένα πλαίσιο που θα 

στηρίζεται στους παρακάτω άξονες: 

 Υπάρχει ανάγκη µιας επιχειρηµατικής προσέγγισης, έτσι ώστε να 

καθοριστούν ξεκάθαρα οι υπηρεσίες-κλειδιά της e-Government, 

λαµβάνοντας υπόψη τόσο πολιτισµικά προβλήµατα ή ελλείψεις 

υποδοµών όσο και την αναγκαιότητα µιας παγκόσµιας 

«συνδεσιµότητας» (όραµα της e-Government). 

 Πρέπει επίσης να συνυπολογιστεί η µελλοντική προοπτική των Τ.Π.Ε. 

για το κράτος και σε σχέση µε τους πολίτες-χρήστες, τους 

επιχειρηµατίες και τους πολιτικούς ως πρόσωπα που χαράζουν την 

πολιτική που ακολουθείται, για να αναπτυχθεί το νέο όραµα µέσα από 

την αρχιτεκτονική της πληροφορίας. 

 Ακόµη πρέπει να σχεδιαστεί το γενικότερο πλαίσιο και η µεθοδολογία 

µέσω των οποίων θα αναπτυχθεί, θα λειτουργήσει και θα γίνει 

διαχείριση της εφαρµογής e-Government 

  Τέλος, πρέπει να συνδυαστούν η στρατηγική που ακολουθείται, η 

τακτική εφαρµογής και ο τρόπος λειτουργίας του οράµατος και της 

αρχιτεκτονικής της e-Government. 

Η θεµελιώδης στρατηγική που θα εισάγει την e-Government θα πρέπει 

πάντα να αποτελεί µέρος ενός συνολικού σχεδιασµού, ενώ παράλληλα θα 

παρέχει το πλαίσιο εφαρµογής, την τακτική που θα ακολουθηθεί και 
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γενικότερα τον τρόπο λειτουργίας της. Οπωσδήποτε, όλη αυτή η στρατηγική 

διαδικασία πρέπει να χαρακτηρίζεται από µια κυκλικότητα, καθώς συχνά 

πρέπει να επιστρέφει στον εαυτό της και να επαναπροσδιορίζεται. Η κοινωνία 

της πληροφορίας είναι ακόµη πολύ ρευστή και συνεχώς εξελίσσεται. Τα 

βασικά σηµεία καµπής αυτού του κύκλου είναι: 

 Στρατηγική ανάλυση της e-Government: Ουσιαστικά αποτελεί την 

καθορισµό και την κατανόηση της πραγµατικότητας κάθε χώρας, που 

συνίσταται στις υπάρχουσες τεχνολογικές υποδοµές, τους διαθέσιµους 

πόρους, τους περιβαλλοντικούς παράγοντες, τις προσδοκίες από την 

εφαρµογή ενός τέτοιου προγράµµατος, τους σκοπούς, τους στόχους 

και τη δυναµική του.  

 Η επιλογή στρατηγικής για την e-Government: Η διαµόρφωση 

στρατηγικής πρέπει να γίνεται µέσω κατανόησης και αξιολόγησης της 

υφιστάµενης κατάστασης και των δυνατών επιλογών. Προφανώς 

οφείλει να προσαρµόζεται στις ιδιαιτερότητες κάθε χώρας ή ακόµη και 

κάθε τµήµατος του δηµόσιου τοµέα στον οποίο εφαρµόζεται.  

Ένα σηµείο που πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη είναι η έλλειψη 

ξεκάθαρου οράµατος για το πως θα έπρεπε να είναι ο δηµόσιος τοµέας. 

Ανάµεσα στα άλλα ερωτήµατα που αναζητούν απάντηση, προέχουσα 

σηµασία έχουν τα εξής: Υπό ποιες προϋποθέσεις θέλουµε να λειτουργούν οι 

δηµόσιες υπηρεσίες του µέλλοντος; Ποια προϊόντα και υπηρεσίες θέλουµε να 

παρέχουν; Πρέπει αυτές να προέρχονται από τους ίδιους τους δηµόσιους 

οργανισµούς ή από εξωτερικούς συνεργάτες; Η έλλειψη θεµελιωµένου 

οράµατος είναι προφανής από το πρώτο στάδιο σχεδιασµού, όπου πολλοί 

επιµένουν να βλέπουν µόνο τι µπορεί να κάνει η τεχνολογία για να βελτιώσει 

την καθηµερινή πρακτική. Μόνο µε γερά θεµελιωµένο όραµα η e-Government 

θα έχει επιτυχία µε διάρκεια. 

 Η εφαρµογή της στρατηγικής της e-Government: Αφορά σε θέµατα 

τακτικής όπως η εξεύρεση και ο σχεδιασµός των απαραίτητων πόρων, 

ο προσδιορισµός και η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού καθώς 

και ο καθορισµός της ευρύτερης οργανωτικής δοµής. 
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Οι παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την επεξεργασία των 

δεδοµένων και που θα καθορίσουν τη µορφή της «επόµενης» υπηρεσίας 

παροχής είναι πολυποίκιλης κατεύθυνσης όπως: 

 Ορισµός των αναγκών των οµάδων στόχων (π.χ. επιχειρηµατίες, 

φορολογούµενοι, ηλικιωµένοι). 

 ∆υνατότητα χρήσης πολυκάναλης πρόσβασης (one stop shop, 

διαδίκτυο, τηλέφωνο, φαξ, ταχυδροµείο κλπ.). 

 Πολυπλοκότητα των υπηρεσιών (η οποία διαφέρει ανάλογα µε το είδος 

της εργασίας–υπηρεσίας που παρέχεται). 

 Εγκαθίδρυση του απαιτούµενου επιπέδου αναβάθµισης των 

υπηρεσιών (τελική πρόσβαση από ένα παράθυρο όλων των 

υπηρεσιών ανεξάρτητα από το κυβερνητικό επίπεδο και την οργανική 

µονάδα). 

 Παροχή του απαιτούµενου επιπέδου ασφάλειας (ταυτότητα χρήστη, 

ταυτοποίηση, κατάργηση και µη επαναληψιµότητα των εγγράφων και 

των επικοινωνιών). 

 Εφαρµογή πολιτικής προφύλαξης δεδοµένων και µέτρων διαφάνειας. 

 Αξιοπιστία και χρησιµότητα (δηµιουργία περιβάλλοντος χρήσης το 

οποίο να ταιριάζει υπάρχουσες ικανότητες, κίνητρα, κουλτούρα). 

 

 

3.3. Παράγοντες που επηρεάζουν την εφαρµογή Π.Σ. στη 
∆ηµόσια ∆ιοίκηση 

Ο τρόπος που επηρεάζει ένα Π.Σ. τη δηµόσια διοίκηση φαίνεται στο 

κατωτέρω σχήµα: 
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Στρατηγική 

 
∆ιαδικασίες 

 
Πολίτες 

Σύστηµα
(Οργανισµός) 

Πηγή: Radnor and McQuire (2003) 

 
 

 
 

 

 

 

 

Σχήµα 2: Αλληλεπιδράσεις Π.Σ. – ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 

 

Όπως φαίνεται επηρεάζει και επηρεάζεται από τη στρατηγική ενός 

οργανισµού (ή αλλιώς τον «προσανατολισµό» του) (Radnor, 1999), η οποία 

και θέτει τους στόχους µέσα στο ευρύτερο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Όπως 

αναφέρουν και οι Kaplan and Norton (1996) για την επιτυχή εφαρµογή ενός 

Π.Σ., πχ Balanced ScoreCard, πρέπει να γίνουν κατανοητά και σαφή τα 

θεµέλια του στρατηγικού σχεδιασµού του οργανισµού. Όπως απεικονίζεται 

παρακάτω, η στρατηγική είναι µια πολύπλοκη διαδικασία που εξαρτάται από 

εξωγενείς και ενδογενείς παράγοντες. 
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Πηγή: Wilkinson and Monkhouse (2003) 

 

Σχήµα 3: Παράγοντες που επηρεάζουν τη χάραξη στρατηγικής 
 
 

Οι διαδικασίες είναι το «νευρικό» σύστηµα ενός οργανισµού (Clarke, 

1994). Μπορούν να θεωρηθούν ως ο βασικός κορµός του οργανισµού και 

καθορίζουν τόσο τον τρόπο εργασίας όσο και τη δοµή µιας Υπηρεσίας 

(Radnor,1999). Για να διασφαλιστεί η επιτυχηµένη ανάπτυξη ενός Π.Σ είναι 

απαραίτητο να κατανοηθούν και να αποσαφηνιστούν οι διαδικασίες που 

διέπουν έναν οργανισµό. (Radnor and McGuire, 2004) 

Το προσωπικό παραλληλίζεται µε «το αίµα και τα όργανα» ενός 

οργανισµού (Clarke, 1994). Επηρεάζει την εφαρµογή των Π.Σ. σε σχέση µε 

την εκπαίδευσή του, µε τα κίνητρα που πρέπει να έχει για να προωθήσει τα 

Π.Σ., µε την κουλτούρα του οργανισµού που εκφράζει και µε τις ικανότητες 

Όραµα 

Προµήθειες 

Αποστολή 

∆οµή οργανισµού 

Απαιτήσεις 
Καταστατικά 
Κανονισµοί 

Μακροπεριβάλλον 
 

Πολιτικό 
Οικονοµικό 

Κοινωνιολογικό 
Τεχνολογικό 

Σύνθεση για σύγχρονους 
σκοπούς

 
Στρατηγική 

Εξωτερικό 
περιβάλλον 
λειτουργίας 

Πόροι 

επιδιωκόµενη 
µακροπρόθεσµη θέση 

Εσωτερικό 
περιβάλλον 
λειτουργίας 

Αξίες 

Επιλογές 

Πρότυπα 
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που έχει (Radnor, 1999). Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι καθοριστικός. Τις 

περισσότερες φορές είναι αυτός που φέρνει την µεγαλύτερη αντίσταση στην 

εισαγωγή των Π.Σ. σε έναν οργανισµό. Οι λόγοι που αντιδρά είναι πολλοί και 

αµφιλεγόµενοι. Αντιδρά σε κάτι νέο, αντιδρά λόγω απώλειας ισχύος και 

κεκτηµένων, λόγω κουλτούρας κλπ. Είναι αναγκαίο να δοθούν τα απαραίτητα 

κίνητρα ώστε το προσωπικό σε όλα τα επίπεδα (από τους διοικητές µέχρι 

τους απλούς υπαλλήλους), να πειστεί για την αναγκαιότητα χρήσης των Π.Σ. 

και τη διευκόλυνση και την αύξηση της αποδοτικότητας που συνεπάγεται η 

σωστή εφαρµογή τους. 

Τέλος, ο τελευταίος και εξίσου σηµαντικός παράγοντας είναι η ίδια η 

τεχνολογία. Συχνά η ανάπτυξη της αναγκαίας τεχνολογίας, η συλλογή και 

οµογενοποίηση των δεδοµένων, η ασφάλεια και η αυθεντικότητα είναι στόχοι 

δύσκολο να επιτευχθούν. Το δίληµµα που πολλές φορές τίθεται είναι αν 

ορθότερο είναι να προσαρµόζεται η τεχνολογία στις διαδικασίες του 

οργανισµού ή οι διαδικασίες να αλλάζουν για να συνταχθούν µε τις επιταγές 

της τεχνολογίας. Η απάντηση δεν είναι απλή. Σίγουρο είναι ότι πρέπει να γίνει 

συγκερασµός: η τεχνολογία καλείται να προσαρµοστεί όπου οι διαδικασίες 

λειτουργούν αποδοτικά, ενώ όπου χωλαίνουν πρέπει να γίνει εσωτερική 

αναδιάρθρωση των υπηρεσιών µε τη βοήθεια της τεχνολογίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
  

 

4. Εφαρµογές E-Government στον τεχνικό τοµέα 

Ο τεχνικός δηµόσιος τοµέας, δηλαδή οι δηµόσιες τεχνικές υπηρεσίες και οι 

πολεοδοµίες, αποτελούν ένα ιδιαίτερο τµήµα της δηµόσιας διοίκησης. Ο 

ρόλος που καλούνται να διαδραµατίσουν είναι πολύπλευρος και ιδιαίτερα 

σηµαντικός. Αποτελούν το µέσο για την αποτύπωση της πολιτικής του 

κράτους, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα το δηµόσιο συµφέρον.  

Το αντικείµενο αρµοδιότητάς τους, σε αντίθεση ίσως µε ότι αντιλαµβάνεται η 

κοινωνία, κάθε άλλο παρά µόνο τεχνικής φύσης είναι. Καλούνται να ασκήσουν 

αρµοδιότητες, φυσικά, τεχνικές και κατασκευαστικές, αλλά και διοικητικές, 

οικονοµικής διαχείρισης, εφαρµογής νοµοθεσίας, καταστολής παραβάσεων 

κλπ. Μέσα από το µεγάλο αυτό φάσµα αρµοδιοτήτων (πίνακας 4) που κάθε 

άλλο παρά συναφείς είναι, συνάγεται το συµπέρασµα ότι η 

συστηµατοποιηµένη, κωδικοποιηµένη και διευρυµένη γνώση είναι αναγκαία 

συνθήκη για την ενίσχυση της απόδοσης των υπηρεσιών αυτών. Επίσης θα 

πρέπει να ληφθεί υπόψη η διασπορά και το πλήθος των υπηρεσιών αυτών 

που θα πρέπει να συντονίζονται ώστε να µειώνεται ο χρόνος διεκπεραίωσης 

των έργων και να αυξάνεται η αποδοτικότητα της διοίκησης.  

 

Πίνακας 4:Φάσµα Αρµοδιοτήτων ∆.Τ.Υ. 
 
Α/Α ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 Νοµοθεσία Τήρηση και εφαρµογή 

νοµοθεσίας κατασκευής έργων 

– προµηθειών και διαχείρισης 

χρήσεων γης 

2 ∆ιαχείριση χωρικών δεδοµένων ∆ιαχείριση χαρτών, 

ψηφιοποίηση χωρικών 
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Α/Α ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

δεδοµένων 

3 ∆ιαχείριση εντύπων κοινής χρήσης 

έργων – προµηθειών 

Έντυπα συµβάσεων, 

δηµοπρασιών, λογαριασµών 

Πρωτοκόλλων παράδοσης 

παραλαβής κλπ 

4 ∆ιαδικασίες προγραµµατισµού και 

υλοποίησης έργων - προµηθειών 

Αιτήµατα, τεχνικά 

προγράµµατα, δηµοπρασίες, 

συµβάσεις, δικαιολογητικά 

πληρωµών κλπ 

5 ∆ιαχείριση τεχνικής 

κατασκευαστικής εµπειρίας 

∆ιάχυση και αξιοποίηση της 

τεχνικής γνώσης από παλιούς 

σε νέους 

6 ∆ιαχείριση προµηθειών Σχεδιασµός, προτυποποίηση 

και υλοποίηση προµηθειών του 

ευρύτερου δηµόσιου τοµέα εκ 

µέρους των ∆.Τ.Υ. 

7 ∆ιατήρηση αρχείου, διοικητική 

γραφειοκρατία 

Αρχεία φακέλων έργων - 

προµηθειών, δεδοµένων 

διαχείρισης χρήσης γης και 

κατοικίας 

8 ∆ιαχείριση οικονοµικών 

προγραµµάτων χρηµατοδότησης 

έργων - προµηθειών 

Κ.Π.Σ., ΘΗΣΕΑΣ, Ε.Π. 

υπουργείων, Ε.Π.Τ.Α.,  Ταµείο 

Συνοχής κλπ 

9 ∆ιαχείριση προσωπικού Μισθοδοσία, άδειες, αναθέσεις 

10 ∆ιαχείριση κρίσεων Φυσικές καταστροφές, Σεισµοί 

κλπ 
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Σελίδα 61 

Είναι σαφές ότι η χρήση των Π.Σ. και των τηλεπικοινωνιών θα συνεισφέρει 

σε µεγάλο βαθµό στην καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των παραπάνω 

υπηρεσιών. Ειδικότερα τα συστήµατα διαχείρισης γνώσης και εµπειρίας θα 

µπορούσαν να προσφέρουν το καλύτερο αποτέλεσµα όσον αφορά το τεχνικό 

φάσµα των αρµοδιοτήτων τους.  

  

 

4.1. Εφαρµοζόµενες πρακτικές σε παγκόσµιο επίπεδο 

Παρ’ όλες τις δυνατότητες που προσφέρουν σήµερα οι σύγχρονες 

τεχνολογίες (διαδραστικότητα και παγκόσµια επικοινωνία) τα µοντέλα 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης εξακολουθούν να είναι περισσότερο πολιτικά και 

πολιτισµικά από ότι τεχνικά. Αυτό είναι εµφανές στην Ευρώπη, συγκρίνοντας 

τα πολύ διαφορετικά µοντέλα προσέγγισης όπως το Σκανδιναβικό και 

Αγγλοϊρλανδικό µοντέλο της βόρειας Ευρώπης, το πιο συγκεντρωτικό 

γραφειοκρατικό µοντέλο της Κεντρικής Ευρώπης και το µοντέλο της νότιας 

Ευρώπης που είναι πιο «οικογενειακό», παραδοσιακό και τοπικιστικό. Βέβαια 

παρά τις ανωτέρω διαφορετικές προσεγγίσεις πολιτικής υπάρχουν και πολλά 

κοινά στοιχεία. (Millard, 2002) 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται ο πίνακας 5 µε αξιόλογες λύσεις σε 

διάφορους τοµείς αρµοδιότητας των δηµόσιων τεχνικών υπηρεσιών, οι οποίες 

έχουν δοκιµαστεί στο εξωτερικό και θα µπορούσαν να αποτελέσουν οδηγό  

για τις δυνατότητες που παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία. Επίσης αναφέρονται 

αναλυτικά κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ή προγράµµατα που 

χρησιµοποιούνται για τις λύσεις αυτές. 



 

 

Πίνακας 5: Επιτυχηµένες εφαρµογές σε τεχνικές υπηρεσίες 
 

ΧΩΡΑ ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Ενίσχυση διαφάνειας 

Οικονοµική διαχείριση 

Κατασκευαστική 

πληροφόρηση 

(προδιαγραφές, µητρώα 

κατασκευαστών και 

προµηθευτών ) 

Καναδάς www.pwgsc.gc.ca/text/index-

e.html 

Νοµοθεσία 

 ∆ίνεται πολύ µεγάλη 

σηµασία στο θέµα της 

διαφάνειας. Παρέχεται η 

δυνατότητα στους πολίτες 

ανά πάσα στιγµή να 

ελέγξουν στο διαδίκτυο 

οποιαδήποτε σύµβαση της 

∆∆. Πότε συνάφθηκε, υπό 

ποιες προϋποθέσεις, σε τι 

στάδιο υλοποίησης 

βρίσκεται κλπ 

Σελίδα 62 



 

ΧΩΡΑ ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Παρέχει πληροφορίες για 

τα έργα που 

κατασκευάζει και 

κατασκεύασε 

Παρέχει έγγραφα 

νοµοθετικά, προώθησης 

νέων τεχνολογιών 

Νότιος 

Αφρική 

www.publicworks.gov.za/main.asp 

Συµµετοχή σε διάφορα 

forums 

 Είναι ένας απλός 

πληροφοριακός ιστοχώρος 

που όµως έχει 

οµαδοποίηση νοµοθεσίας, 

συµβάσεων δηλαδή βάσεις 

δεδοµένων 

Los Angeles www.ladpw.org Αλληλεπίδραση µε τους 

πολίτες για ότι θέµα τους 

αφορά, από αναφορές 

παραπόνων και 

χαλασµένων φαναριών 

έως διαχείριση υδάτων 
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

και ανακύκλωση 

Εφαρµογές φιλικές στο 

περιβάλλον 

∆ιαχείριση στόλου 

οχηµάτων 

Online κατάλογος 

προϊόντων χάρτες, ΦΕΚ, 

νοµοθεσία κλπ 

Queensland    www.publicworks.qld.gov.au

∆ιαχείριση συµβάσεων 

Άµεση πληροφόρηση για 

την πρόοδο ενός έργου 

(asset.gov) 

Asset. gov New South 

Wales 

www.dpws.nsw.gov.au/Home.htm 

(Total Asset Management 

System, TAMS) 

TAMS 

Μια πολύ καλή καινοτοµία 

είναι η προσφορά µελετών 

περιπτώσεων από έργα 

που έχει κατασκευάσει 

(www.emarketservices.com 
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Ηλεκτρονικό σύστηµα 

αγορών για τους 

κρατικούς οργανισµούς 

και τους προµηθευτές του 

(Smartbuy tool)  

smartbuy 

Αγοραπωλησίες 

κρατικών οχηµάτων 

 

/upload/cases/) 

Washington 

District of 

Columbia 

Dpw.dc.gov/dpwsite/default.asp   Online έγκριση 

προγράµµατος 

προµηθειών, µεγάλη 

δυνατότητα διαδραστικών 

ενεργειών µε τους 

πολίτες 

Oakland  www.oaklanddpw.com/page4.asp πληροφοριακό  Είναι ένας δικτυακός τόπος 

στα πρότυπα των 
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ΧΩΡΑ ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ελληνικών µε βασική 

διαφορά τη ύπαρξη 

συγκεντρωµένων βάσεων 

δεδοµένων 

Σαφής χάραξη 

στρατηγικής προµηθειών 

∆ήµος 

Κοπενχάγης 

http://www.kk.dk/ 

 

∆ηµιουργία πύλης 

προµηθειών, ηλεκτρονική 

ολοκλήρωση της 

προµήθειας από την 

αίτηση αγοράς έως την 

πληρωµή 

 Βελτίωση διαδικασιών, 

πλαίσιο συµφωνιών, 

παρότρυνση για καλύτερη 

επιλογή προµηθειών 
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Είναι γνωστό ότι η συνεργασία µεταξύ των διαφόρων ∆.Υ. είναι πολύ 

σηµαντική τόσο για τους εξωτερικούς χρήστες των παρεχόµενων υπηρεσιών 

(πολίτες, επιχειρήσεις) όσο και για τους εσωτερικούς χρήστες (∆.Υ. µεταξύ 

τους). Στην καλύτερη επικοινωνία γενικότερα των ∆.Υ. και ειδικότερα των 

∆.Τ.Υ. θα βοηθούσε η εφαρµογή ενός συστήµατος µε εξατοµικευµένους 

χρήστες, όπου θα γίνεται ευκολότερα η αυθεντικοποίηση του χρήστη και η 

«σύνδεσή του» µε πληροφορίες που τον ενδιαφέρουν. Αυτό θα µπορούσε να 

επιτευχθεί µε την τυποποίηση των διαδικασιών. ∆ηλαδή, κατά τον καθορισµό 

µιας διαδικασίας απαιτείται η εφαρµογή ενός συστήµατος ροής το οποίο θα 

έχει την δυνατότητα: (α) να παράγει ένα «εξατοµικευµένο» (customized) 

σύστηµα ροής το οποίο θα είναι δυναµικής φύσης και θα βασίζεται σε 

παραµέτρους που θα καθορίζονται από το χρήστη, σε απαιτήσεις και 

περιορισµούς. (β) θα εκτελεί αυτόµατα τις διάφορες διαδικασίες που απαιτεί 

κάθε υπηρεσία µε τον τρόπο που αυτή έχει ορίσει από το αντίστοιχα 

εξουσιοδοτηµένο προσωπικό. (γ) θα παρέχει ενηµέρωση για την πρόοδο και 

ροή της εργασίας στον επικεφαλής. (Adam et al, 2001) 

Ως «εξατοµικευµένη» (customized) ροή εργασίας (Adam et al, 2001.) 

αναφέρεται η αυτόµατη ροή εργασίας για κάθε χρήστη, λαµβάνοντας υπόψη 

το προφίλ του, τις αρµοδιότητές του στην υπηρεσία του και τους κανονισµούς 

της υπηρεσίας.  

Η πιο συνήθης αρµοδιότητα των ∆.Τ.Υ. είναι η διαχείριση των φυσικών 
πόρων του οργανισµού που ανήκουν (διαχείριση υδάτων, απορριµµάτων, 

γης, δρόµων, δικτύων κοινης ωφέλειας κλπ). Ένα πρόγραµµα διαχείρισης 

πόρων (έργων) είναι το «Σύστηµα διαχείρισης πόρων (Total Assets 

Management System, ΤΑΜS)». (www.dpws.nsw.gov.au/Home.htm) Επιχειρεί 

να µια προσέγγιση «εφ’ όρου ζωής» για τους πόρους αυτούς, δηλαδή εξετάζει 

ένα έργο από τη φάση κατασκευής και τη φάση λειτουργίας, συντήρησης έως 

την φάση αντικατάστασής του και  τελικά απόρριψής του. Η καταγραφή ενός 

έργου (θέση, οικονοµικά στοιχεία κατασκευής και λειτουργίας, διαστάσεις 

φυσικό αντικείµενο κλπ) στο σύστηµα είναι πολύ βασική για τη σωστή και 

εύρυθµη χρήση του προγράµµατος. Το σύστηµα παρέχει τη δυνατότητα ο 

χρήστης να διατηρεί πλήρες αρχείο επεξεργασίας για κάθε έργο, µε 

δυνατότητα καθηµερινού προγραµµατισµού λειτουργιών κατασκευής ή 
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καταστροφής τους. Επίσης µπορεί να καταγράφει την κατάσταση των έργων 

και να παρέχει δυνατότητες προγραµµατισµού συντηρήσεων. Τέλος, να 

παρέχει αναφορές λειτουργίας καθώς και αναφορές οικονοµικού 

περιεχοµένου. Το πρόγραµµα συνεργάζεται µε άλλα προγράµµατα 

διαχείρισης χωρικής πληροφορίας όπως GIS (MapInfo™, Arcview™, Open 

GIS™). Το σύστηµα παρέχεται µε διάφορα τµήµατα πχ ∆ιαχείριση έργων 

ύδρευσης, ∆ιαχείριση οδικών έργων, ∆ιαχείριση κήπων και εξοπλισµού, 

Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών, ∆ιαχείριση γης και οικοπέδων, 

∆ιαχείριση πληµµύρων,  ∆ιαχείριση απορροής υδάτων, ∆ιαχείριση 

κατασκευής έργων. 

Ένας επίσης πολύ σηµαντικός τοµέας αρµοδιότητας των ∆.Τ.Υ. είναι η 

διαχείριση προµηθειών δηµοσιών υπηρεσιών. Ένα πρόγραµµα 

επιτυχηµένης εφαρµογής είναι το Smartbuy  από τις υπηρεσίες της New 

South Wales. (www.dpws.nsw.gov.au/Home.htm)Αφορά σε ένα ηλεκτρονικό 

σύστηµα αγορών για κρατικούς οργανισµούς και προµηθευτές µε απευθείας 

πρόσβαση σε δεδοµένες συµβάσεις. Η χρήση του προγράµµατος ενισχύει 

τους δηµόσιους οργανισµούς στους τοµείς που φαίνονται στον παρακάτω 

πίνακα. 

Πηγή: www.dpws.nsw.gov.au/Home.htm

Πίνακας 6: Πλεονεκτήµατα Smartbuy 
 
Α/Α ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

1 Ενίσχυση διαπραγµατευτής ικανότητας του κράτους µε δεδοµένη τη 

συγκέντρωση των προµηθειών σε οµάδες µεγάλων ποσοτήτων 

(Group Government buying power) 

2 Ενοποίηση του τρόπου διεξαγωγής των προµηθειών από όλους τους 

φορείς 

3 Ενοποίηση των προµηθειών ώστε να υπάρχει κοινός προµηθευτής και 

τιµή για κάθε είδος προϊόντος, όπου είναι εφικτό (πχ σε µια ευρύτερη 

περιοχή, ένα νοµό ή µια περιφέρεια) 

4 Εξάλειψη φαινοµένων χρήσης κάποιου προµηθευτή για οµάδες 
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Α/Α ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

προϊόντων λόγο ευκολίας και συνήθειας και όχι µε βάσει την 

οικονοµικότητα των προϊόντων του 

5 Έρευνα αγοράς για προµηθευτές που προσφέρουν προστιθέµενη αξία 

στα προϊόντα τους 

6 Αύξηση του ανταγωνισµού µεταξύ των προµηθευτών 

 

Η χρήση του προγράµµατος είναι σχετικά απλή: απαιτείται µια εγγραφή, 

παρέχεται εκπαίδευση και υπάρχει συνεχής τεχνική υποστήριξη. Μπορεί να 

τεθεί σε λειτουργία π.χ. εντός 10 ηµερών. Επίσης αποτελείται από δύο 

αυτόνοµα τµήµατα το Smartbuy®TRADE και το Smartbuy®CONNECT. Στο 

πρώτο ο χρήστης επιλέγει από καταλόγους συµβεβληµένους προµηθευτές, 

µπορεί να ελέγχει και να συγκρίνει προϊόντα και τιµές, να ανατρέχει σε 

οποιοδήποτε στάδιο της παραγγελίας του και να τις εγκρίνει ηλεκτρονικά. Στο 

δεύτερο συνδέεται το οικονοµικό µέρος της συναλλαγής µε ένα οικονοµικό 

πληροφοριακό σύστηµα (Ο.Π.Σ.) ώστε να διεκπεραιώνεται όλη η διαδικασία 

ηλεκτρονικά (αποστολή παραγγελίας, οµαδοποίηση προµηθευτών, αναφορές, 

αναλύσεις δηµοσιονοµικού ελέγχου κλπ). Φυσικά το πρώτο τµήµα µπορεί να 

ενωθεί µε υφιστάµενο Ο.Π.Σ.. 

Επιπρόσθετα, θα πρέπει να αναφερθούν και τα πλεονεκτήµατα που 

παρέχει στους ίδιους τους προµηθευτές που το χρησιµοποιούν, µε 

βασικότερα: την δυνατότητα παροχής προστιθέµενης αξίας στο προϊόν τους 

(µε ιδιότητες όπως η εταιρία κατασκευής (brand name), η ποιότητα, η 

µεταφορά κλπ), την δυνατότητα ενός σηµείου εισόδου στην «κρατική αγορά», 

τη µείωση του χρόνου διεκπεραίωσης και αποστολής του προϊόντος κλπ. 

Η διαχείριση χρήσεων γης αποτελεί µια από τις πιο σηµαντικές 

αρµοδιότητες της των ∆.Τ.Υ., σε κεντρικό αλλά ιδιαίτερα σε τοπικό επίπεδο 

(όπου απαιτείται µεγαλύτερη λεπτοµέρεια και ακρίβεια στη φάση σχεδιασµού). 

Τα γεωγραφικά ή χωρικά δεδοµένα είναι πολύ µεγάλα σε όγκο, διαφορετικής 

φύσης και προέλευσης. Αποτέλεσµα είναι η ψηφιοποίηση τους να καθίσταται 

προβληµατική από πολλές απόψεις, κυρίως ακρίβειας και συµβατότητας αλλά 
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και από οικονοµικής άποψης, το κόστος συχνά είναι απαγορευτικό. Μια λύση, 

αποτελεί ένα περιβάλλον εργασίας κοινής χρήσης (spatial enabled distributed 

work environment). Πρόκειται για ένα περιβάλλον όπου πραγµατοποιείται 

χρήση συνδυασµού πολλαπλών πηγών πληροφόρησης. Λαµβάνοντας 

υπόψη το υπέρογκο κόστος δηµιουργίας βάσεων χωρικών δεδοµένων, 

θεωρείται επιβεβληµένη η επανάχρηση των υφισταµένων. Σκοπός των 

προγραµµάτων αυτών είναι η βελτίωση της πρόσβασης όλων των 

εµπλεκόµενων φορέων στη χάραξη πολιτικής, σε χωρικά δεδοµένα. Αυτή 

µπορεί επίσης να επιτευχθεί µε µορφή καταλόγου όπου τα διοικητικά εµπόδια 

θα ξεπεραστούν µε πρόσβαση εξ αποστάσεως και αποθήκευση στο σύστηµα 

του αντίστοιχου δικαιούχου της πληροφόρησης. Στο Rocha et al (2003) 

αναφέρεται αναλυτικά η δοµή και η αρχιτεκτονική της λύσης αυτής. 

Επιπλέον, όσον αφορά τη διαχείριση χωρικών δεδοµένων και την 

επίλυση προβληµάτων ασυµβατότητας, µια προσπάθεια ολοκλήρωσης των 

συστηµάτων έγινε από την Κορέα. Αφορά το πρόγραµµα «Development of 

4S-based Integration Technologies» µε σκοπό την ενοποίηση των χωρικών 

δεδοµένων και πληροφοριών σε εθνικό επίπεδο. Ο In-Hak, J. (2003) αναφέρει 

αναλυτικά τη στρατηγική και την αρχιτεκτονική ανάπτυξης του συστήµατος. 

Ένας πολύ νευραλγικός τοµέας ευθύνης των ∆.Τ.Υ. είναι η συνεισφορά 

τους στην διαχείριση καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης. Σε περιπτώσεις 

τροµοκρατικών επιθέσεων ή φυσικών καταστροφών (σεισµών, πληµµυρών, 

και εσχάτως τσουνάµι) καλείται το προσωπικό να δώσει οδηγίες και να λάβει 

µέτρα για την υποστήριξη των κατασκευών και για τις δυνατότητες 

απεγκλωβισµού στη φάση της κρίσης. Επιπλέον, αργότερα καλείται να κάνει 

την αποτίµηση της καταστροφής και την εφαρµογή της βοήθειας. Σε πολλές 

περιπτώσεις είναι κρίσιµος ο συντονισµός των επιχειρήσεων και ειδικότερα 

όπου απαιτείται και συνδροµή από εξωτερικούς παράγοντες (διαυπηρεσιακή 

συνεργασία και συντονισµός, διακρατική συνεργασία).  

Ένα τέτοιο πρόγραµµα είναι το ARCE (Ignacio et al, 2002), ένα δικτυακό 

πρόγραµµα µε σκοπό να ενισχύσει τη διαχείριση πολυεθνικών καταστροφών. 

Πρόκειται για τη συνεργασία 21 Λατινο-Αµερικανικών κρατών που 

συµµετέχουν στην ένωση Λατινο-Αµερικανικών Κρατικών Οργανισµών 

κοινωνικής άµυνας και συνεργασίας, µε σκοπό να προάγει την αµοιβαία 
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βοήθεια σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης. Αποτελεί µια πλατφόρµα όπου 

διανέµεται ενήµερη και αξιόπιστη πληροφόρηση µεταξύ των µελών ώστε να 

υπάρχει ενοποιηµένη και άµεση απόκριση. Ο Ignacio et al (2002) αναφέρεται 

αναλυτικά στον τρόπο σχεδιασµού και στις βασικές αρχές που διέπουν τη 

λειτουργία του συστήµατος. 

Σε τέτοιες περιπτώσεις βασικό πρόβληµα είναι η µονοδιάστατη και 

ασύγχρονη ροή πληροφοριών µεταξύ των διαφόρων παραγόντων που 

συµµετέχουν στη διαχείριση κρίσεων. Η χρήση ενός δικτυακού συστήµατος 

(web system) για τον συντονισµό και συγχρονισµό κάθε παρόχου βοήθειας θα 

οδηγούσε στην αποδοτικότερη διαχείριση, στην αποφυγή παρεξηγήσεων και 

περιττής προσφοράς εργασίας ενώ θα συνέβαλε στην παροχή αξιόπιστης 

ροής πληροφοριών προς την περιοχή ανάγκης. 

Το ARCE είναι ένα σύστηµα γνωστοποίησης του προβλήµατος από τη 

θιγείσα περιοχή, αίτησης για βοήθεια και προσφοράς βοήθειας. Η λειτουργία 

του είναι σχετικά απλή, όταν κάποιο µέλος αντιµετωπίσει µια κατάσταση 

εκτάκτου ανάγκης, το δηλώνει στο δίκτυο και το σύστηµα µε µηνύµατα 

ενηµερώνει τα άλλα µέλη ώστε να προσπελάσουν το σύστηµα για να δουν τι 

συµβαίνει. Εκεί βρίσκονται «αναρτηµένες» οι ανάγκες αυτού, που 

αντιµετωπίζει το πρόβληµα, και µπορούν να δουν τα µέλη πως µπορούν να 

συνεισφέρουν. Το σύστηµα ενηµερώνεται για τις ενέργειες κάθε µέλους 

αποστολής βοήθειας και αυτές εγκρίνονται από τον καλούντα. Έτσι ανά πάσα 

στιγµή γνωρίζουν τι βοήθεια έχει αποσταλεί, τι έχει παραληφθεί και τι 

επιπλέον ανάγκες υπάρχουν. Το σύστηµα βασίζεται στις παρακάτω αρχές 

σχεδιασµού: 

 Προσβασιµότητα 

 Υποστήριξη διαφόρων ειδών χρηστών (αιτών, πάροχος κλπ) 

 ∆ιακρατική υποστήριξη (δυνατότητα συνεργασίας και µε εξωτερικούς 

παράγοντες εκτός της ένωσης) 

 Πολυπαραγοντική (multi-purpose) εφαρµογή (δίνει τη δυνατότητα και 

άλλων λειτουργιών πχ ανταλλαγή πληροφοριών και µηνυµάτων των 

µελών εκτός περιόδων διαχείρισης κρίσεων) 

 Αξιοπιστία 
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 Αποδοτικότητα 

 ∆υνατότητα συντήρησής του συστήµατος (maintainability). 

Σε πολλούς επιστηµονικούς τοµείς η επίλυση προβληµάτων βασίζεται 

περισσότερο στην συσσωρευµένη εµπειρία. Η διαχείριση αυτής της εµπειρίας 

αποτελεί ένα ειδικό τµήµα του τοµέα έρευνας που αναφέρεται ως διαχείριση 
γνώσης (Knowledge Management), και εστιάζει στη διασπορά αυτής της 

γνώσης και εµπειρίας προκειµένου να αξιοποιηθεί από τον φορέα που την 

παράγει (Bergmann 2002). Ειδικότερα στον τοµέα κατασκευής και διαχείρισης 

δηµοσίων έργων η διαχείριση της συσσωρευµένης εµπειρίας αποτελεί βασικό 

παράγοντα αύξησης της αποδοτικότητας και της ταχύτητας και άρα βασικό 

ζητούµενο από τη δηµόσια διοίκηση. Πολύ σηµαντικό ρόλο στη διαχείριση 

εµπειρίας µπορεί να διαδραµατίσει η σύγχρονη τεχνολογία πληροφορικής και 

τηλεπικοινωνιών.  

Ένα πιλοτικό πρόγραµµα διαχείρισης εµπειρίας που εφαρµόζεται στη 

δηµόσια διοίκηση είναι το Pellucid (Lambert et al, 2004). Το πρόγραµµα αυτό 

αφορά τη διαχείριση εµπειρίας όσον αφορά την «διοικητική κινητικότητα» 

δηλαδή την µεταφορά προσωπικού από µια µονάδα σε µια άλλη του ίδιου 

οργανισµού (Lambert et al. 2003) πχ από το µελετητικό τµήµα στο 

κατασκευαστικό ή από το τµήµα οικοδοµικών στο τµήµα διαχείρισης υδάτινων 

πόρων. Η διοικητική κινητικότητα αποτελεί κοινή πρακτική στο εξωτερικό και 

ίσως θα έπρεπε να εφαρµοστεί προσαρµοσµένα και στη χώρα µας. Η νέα 

προοπτική που µπορεί να προσφέρει η ανανέωση προσωπικού είναι πολύ 

σηµαντική αν µπορέσει να αντισταθµίσει τη συνεχή απώλεια εµπειρίας από 

την καµπύλη γνώσης του νέου προσωπικού, πράγµα που καλείται να επιτύχει 

η σύγχρονη τεχνολογία µε τα προγράµµατα διαχείρισης εµπειρίας.  

Το πρόγραµµα Pellucid αποτελείται από µια πλατφόρµα λογισµικού, που 

µπορεί να προσαρµόζεται στις ανάγκες του χρήστη µε βάση το προσωπικό 

προφίλ του, ώστε αυτό να διαχειρίζεται την συσσωρευµένη εµπειρία ενός 

οργανισµού. Μεταφορικά η διαχείριση εµπειρίας θα µπορούσε να είναι 

κάποιος έξυπνος «βοηθός» ο οποίος θα απαντούσε στις ερωτήσεις κάποιου 

υπαλλήλου αφού θα έβλεπε τι είχε κάνει προηγούµένος κάποιος άλλος στον 

ίδιο τοµέα εργασίας. (Staab and Schnurr 2002) Ο βοηθός αυτός αναγνωρίζει 
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τις πηγές γνώσης που παρέχονται λόγω εµπειρίας µέσα από τη δουλειά ενός 

υπαλλήλου, µε βάση την ειδικότητά του. Η πλατφόρµα αυτή ενοποιεί 

τεχνολογίες όπως αυτόνοµους βοηθούς συνεργασίας (autonomous 

cooperating agents), διοικητική µνήµη, µοντελοποίηση διαδικασιών και 

διαγράµµατος ροής εργασιών και τέλος µεταδεδοµένα για πρόσβαση σε  

αποθήκες εγγράφων.  

Προφανώς όλες οι διαδικασίες καλούνται να χειριστούν το µεγάλο όγκο 

εµπειρίας αλλά κυρίως τη συλλογή και προσφορά αυτής της εµπειρίας σε 

νέους υπαλλήλους. Μερικές φορές η εµπειρία αυτή είναι τεχνική, αλλά µπορεί 

και να έχει σχέση µε διοικητικά θέµατα και διαδικασίες. Για παράδειγµα µια 

τεχνική υπηρεσία διαχειρίζεται την τεχνική γνώση της κατασκευής ενός 

φράγµατος συγκράτησης ύδατος, αλλά για την κατασκευή του απαιτούνται και 

κάποιες αδειοδοτήσεις (π.χ. αδειοδότηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων), που 

είναι περισσότερο διοικητική διαδικασία, δηλαδή µε ποιες υπηρεσίες να έρθεις 

σε επαφή, πόσο αναµένεται να διαρκέσει η διαδικασία, τι ειδικές συνθήκες 

πρέπει να ληφθούν υπόψη κ.λ.π.  

Η διαχείριση προγραµµάτων χρηµατοδοτούµενων από το δηµόσιο 

περιλαµβάνει όλα τα στάδια κατασκευής από τη σύλληψη της ιδέας µέχρι την 

υλοποίηση της και τον απολογισµό του έργου. Αφορά την προετοιµασία της 

πρότασης, την υποβολή της στις αρµόδιες υπηρεσίες χρηµατοδότησης του 

προγράµµατος, την δικαιολόγηση του κόστους του έργου και τη διεκπεραίωση 

όλων των απαιτούµενων εγγράφων που προκύπτουν κατά την εκτέλεση του 

έργου. Τα σηµαντικότερα προβλήµατα προκύπτουν λόγω έλλειψης 

συνεργασίας και οµοιογένειας των εµπλεκόµενων τµηµάτων κατά τη διάρκεια 

όλων των φάσεων του έργου καθώς επίσης και λόγω έλλειψης της 

απαραίτητης πληροφοριακής υποδοµής που θα παρέχει υποστήριξη. Ωστόσο 

τα προβλήµατα αυτά δεν οφείλονται αποκλειστικά στην έλλειψη της 

απαραίτητης πληροφοριακή υποδοµής αλλά αναδεικνύουν ένα βαθύτερο 

πρόβληµα στη δοµή και λειτουργία της διοίκησης. Έτσι, το προσωπικό 

(παλαιό και νέο) αισθάνεται µετέωρο χωρίς της ζητούµενη υποστήριξη, καθώς 

πολλές φορές καλείται να διεκπεραιώσει πολλές και διαφορετικές πολύπλοκες 

εργασίες.  
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Ένα από τα µεγαλύτερα προβλήµατα που σχετίζονται µε τη διαχείριση 

γνώσης είναι ο µεγάλος αριθµός των εµπλεκόµενων φορέων, και η ανάγκη 

που προκύπτει για συντονισµό όλων αυτών των τµηµάτων για το καλύτερο 

δυνατό αποτέλεσµα. Οι άπειροι υπάλληλοι πολλές φορές καλούνται να 

αντιµετωπίσουν προβλήµατα όπως: µε ποιον πρέπει να επικοινωνήσουν για 

µια υπόθεση, µε τι τρόπο και πόσο χρόνο θα κάνει αυτός να τους απαντήσει. 

Αυτά αποτελούν προβλήµατα που η εµπειρία των παλιότερων έχει ήδη λύσει 

και σκοπός των προγραµµάτων διαχείρισης εµπειρίας είναι να διαχύσει 

γρήγορα και εύκολα αυτή τη συσσωρευµένη γνώση σε όσους τη χρειάζονται.  

Σκοπός προγραµµάτων όπως το Pellucid είναι η ενίσχυση της απόδοσης 

των υπαλλήλων προσφέροντας τους τη γνώση που απαιτείται για µια 

διαδικασία σε πραγµατικό χρόνο. 

Η διασπορά της γνώσης είναι πολύ σηµαντική σε συστήµατα διαχείρισης 

γνώσης. Μερικά µοντέλα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (Nicolae, 2003) 

εισάγουν την έννοια των «Κέντρων Γνώσης» (Knowledge Centers). Σε ένα 

τέτοιο µοντέλο, ορίζεται το «Κέντρο» όπου υπάρχουν ειδικοί κάποιων 

συγκεκριµένων προσόντων. Αυτά τα κέντρα διασπείρουν τη γνώση και 

εξειδικεύονται σε κάποιο τοµέα παρέχοντας πληροφόρηση στους άλλους 

χρήστες του συστήµατος. Επίσης, µόνο τα κέντρα στα οποία έχει ανατεθεί ο 

ρόλος του «Κέντρου Γνώσης» µπορούν να παρέχουν εξουσιοδοτηµένη 

γνώση. Αυτό το µοντέλο έχει πλεονεκτήµατα όσο και µειονεκτήµατα. Κάποια 

επιχειρήµατα για την υποστήριξη αυτής της πρακτικής είναι πως αυτοί οι 

παροχείς γνώσης είναι σαν τους ιατρούς. Μόνο οι εξουσιοδοτηµένοι ιατροί 

µπορούν να παρέχουν ιατρική γνώση. Μια άλλη σχολή σκέψης λέει ότι όλοι 

µέχρι κάποιου βαθµού έχουν γνώση και εµπειρίες που θα µπορούσαν να 

βοηθήσουν και να τις µοιραστούν µε άλλους και άρα το σύστηµα πρέπει να 

είναι ανοιχτό σε όλους όσους µπορούν να προσφέρουν εµπειρία και γνώση. 

Το δεύτερο µοντέλο ονοµάζεται «Ο νόµος της δυναµικής της γνώσης» (law of 

knowledge dynamics).(Ashraf et al, 2005). Όπως και στους νόµους της 

θερµοδυναµικής η γνώση είναι µια µορφή ενέργειας. Ένα καλό σύστηµα 

διαχείρισης γνώσης θα πρέπει να  παρέχει κατάλληλο περιβάλλον όπου η 

γνώση να µεταφέρεται οµαλά από την πηγή παραγωγής στον προορισµό 

όπου την χρειάζεται. (Ashraf et al, 2005)  
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Ένα από τα πιο σηµαντικά προβλήµατα που καλούνται να λύσουν τα 

πληροφορικά συστήµατα στη δηµόσια διοίκηση είναι η ενδοϋπηρεσιακή 

ανταλλαγή γνώσεων, µέσω ενοποίησης των διαδικασιών (Markus, 2001, 

Bolici et al, 2003), η ενίσχυση της συνεργασίας µεταξύ των υπηρεσιών και 

φορέων και η διάχυση της συσσωρευµένης γνώσης και εµπειρίας που 

παράγουν. Η συνεργασία µεταξύ των ∆.Υ. και ειδικότερα µεταξύ των ∆.Τ.Υ. 

επιτυγχάνεται µε τη χρήση δικτυακών συνδέσεων (Carlsson, 2001, Kogut, 

1998, Bolici et al, 2003). Τα δίκτυα αποτελούν ένα µοντέλο που σέβεται τις 

ιδιαιτερότητες κάθε φορέα, που παράγει καινοτοµία µεταξύ των διαφορετικών 

κόµβων, και εγγυάται ένα ισορροπηµένο συνδυασµό εξειδίκευσης 

αποκέντρωσης και ενοποιηµένων διαδικασιών που απαιτούνται στη ∆.∆.. 

Κάποιες άλλες λύσεις που έχουν προταθεί σε συνδυασµό µε τη χρήση 

δικτύων είναι η επαναχρησιµοποίηση λογισµικού (Markus, 2000) και η χρήση 

κεντρικών βάσεων δεδοµένων τυποποιηµένων προτύπων λογισµικού, 

κανονισµών και εγγράφων, ελεύθερης χρήσης σε εξουσιοδοτηµένους 

χρήστες. Μια άλλη εναλλακτική λύση είναι οι διαδικτυακές υπηρεσίες (web 

services). ( Bolici et al, 2000, Virili & Sorrentino, 2002) 

Ένα πρόγραµµα που εφαρµόστηκε για ενδοδικτυακή συνεργασία είναι το 

«SaarlandPlus» (Gursch et al, 2002), το οποίο σχεδιάστηκε πάνω σε δύο 

βασικούς άξονες την παροχή διαθέσιµης γνώσης όπου απαιτείται και την 

αποθήκευση της γνώσης στον τόπο όπου παράγεται και από όπου 

προσφέρεται. 
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4.2. Η κατάσταση στην Ελλάδα 

4.2.1. Περιγραφή προβλήµατος 

Στην Ελλάδα µόλις τα τελευταία χρόνια άρχισε µέσω του προγράµµατος 

της Ε.Ε. «Κοινωνία της Πληροφορίας» να γίνεται προσπάθεια εφαρµογής των 

σύγχρονων τεχνολογιών στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση γενικότερα και µέσω αυτής και 

στις δηµόσιες τεχνικές υπηρεσίες. Η ελληνική κυβέρνηση εισήγαγε τη 

στρατηγική της όσον αφορά στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση και την κοινωνία 

της πληροφορίας µε µια αναφορά από το γραφείο του Πρωθυπουργού το 

1999 (www.primeminister.gr), η οποία δίνει ιδιαίτερη έµφαση στον συνολικό 

σχεδιασµό και στην ποιότητα των υπηρεσιών ώστε να ενισχυθεί η κοινωνική 

συνοχή και το επίπεδο διαβίωσης του πολίτη. Επίσης, πρώτη προτεραιότητα 

για τη Γενική Γραµµατεία Πληροφορικής (GSIS, www.gsis.gov.gr) του 

Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών (GMOF) αποτελεί η ποιότητα των 

παρεχόµενων υπηρεσιών τόσο στους πολίτες όσο και στις επιχειρήσεις.  

Ένα από τα µεγαλύτερα προβλήµατα που θα πρέπει να επιλυθούν, αν και 

σε µερικές περιπτώσεις έχουν γίνει αξιόλογες προσπάθειες, είναι αρχικά οι 

απαραίτητες πληροφοριακές υποδοµές (δηλαδή τηλεπικοινωνιακές υποδοµές 

και hardware) και η δηµιουργία των κεντρικών βάσεων δεδοµένων 

ηλεκτρονικής µορφής. Οι δύο αυτές προϋποθέσεις απαιτούν για την 

υλοποίησή τους αφενός πολύ µεγάλο κόστος και αφετέρου µεγάλη 

προσπάθεια από το προσωπικό. ∆εδοµένου ότι στις ∆.Τ.Υ. πολλά από αυτά 

τα δεδοµένα είναι χωρικές πληροφορίες και αποτυπώσεις, το κόστος τόσο σε 

οικονοµικούς όσο και σε ανθρώπινους πόρους είναι πολλαπλάσιο. 

Επίσης θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η υφιστάµενη κατάσταση, όσον 

αφορά στην πρωταρχική της µορφή µηχανοργάνωσης, πριν την εφαρµογή 

των προγραµµάτων Ε.Ε. ήταν σχεδόν ανύπαρκτη. Γεγονός που σηµαίνει ότι 

σε πολλά θέµατα θα έπρεπε και θα πρέπει να ξεκινήσει κανείς σχεδόν από 

µηδενική βάση. 

Τα προβλήµατα που καλείται να υπερνικήσει κανείς στην πραγµατικότητα των 

ελληνικών δηµοσίων υπηρεσιών φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί: 
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Πίνακας 7: Προβλήµατα ∆.Τ.Υ. 
 
Α/Α ΠΡΟΒΛΗΜΑ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
1 Απαραίτητες υποδοµές Μεγαλύτερες 

απαιτήσεις υποδοµών 

λόγω φύσης 

δεδοµένων 

Μεγαλύτερες 

δυνατότητες 

επεξεργασίας και 

αποθήκευσης 

δεδοµένων 

2 Λογισµικό Ιδιαίτερα ακριβό και 
πολύπλοκο 

Στατικά και 
αρχιτεκτονικά 
προγράµµατα, GIS 
κλπ 

3 Προσωπικό Ιδιαίτερη εξειδίκευση σε 
πολλά δύσκολα 
προγράµµατα 

Εξειδικευµένο 
λογισµικό για 
υπαλλήλους µεγάλης 
ηλικίας άρα 
πληροφοριακά 
αναλφάβητους 

4 ∆ηµιουργία βάσεων 
δεδοµένων 

Κατακερµατισµένη, 
ανοµοιογενής, 
αντικρουόµενη 
πληροφορία 

 

5 ∆ηµιουργία ενιαίας 
documentation 

 ∆ιαφορετικές αιτήσεις 
και φόρµες για την 
ίδια εργασία ανάλογα 
µε την υπηρεσία 

6 Νοµοθεσία, πολυνοµία,  Εφαρµογή και ερµηνεία 
νοµοθεσίας όχι 
αµφιµονοσήµαντη 

Προκαλούνται 
αφορµές για 
αδιαφάνεια 

7 Συνεργασία µε άλλες 
υπηρεσίες µη τεχνικής 
υπόστασης  

∆εν γίνεται αντιληπτή η 
ιδιαιτερότητα της 
κατασκευής  

Προκαλούνται 
προστριβές στη 
διαχείριση π.χ. 
προγραµµάτων ΕΕ 

8 Έλλειψη κεντρικού 
συντονισµού των 
επιµέρους τεχνικών 
υπηρεσιών 

  

 
Ωστόσο, θα πρέπει να αναφερθεί και η χρήση ενός ολοκληρωµένου 

πληροφοριακού συστήµατος το «Ο.Π.Σ. Εργόραµα». Το πρόγραµµα αυτό 

αναπτύχθηκε για την παρακολούθηση των δράσεων, έργων που 

χρηµατοδοτούνται από τα κοινοτικά πλαίσια στήριξης (Κ.Π.Σ.) της 

Ευρωπαϊκής ένωσης. Το πρόγραµµα αυτό προσπελάζεται µέσω του 

ιστοχώρου του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών 

(http://www.mnec.gr/ergorama/) και µόνο από εγκεκριµένους χρήστες 

(Υπηρεσίες που υλοποιούν δράσεις των ΚΠΣ). Στόχος του είναι η 

παρακολούθηση ενός έργου από την µελέτη έως την ολοκλήρωσή του. 
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Παρακολουθεί τόσο την κατασκευαστική πορεία του έργου (φυσικό 

αντικείµενο, αδειοδοτήσεις (πχ περιβαλλοντική, αρχαιολογική, δασική κλπ), 

σύµβαση, χρονοδιάγραµµα, εξέλιξη εργασιών, παρατάσεις, δοκιµές υλικών, 

προδιαγραφές κλπ), όσο και την οικονοµική (λογαριασµοί, εκταµίευση 

χρηµατοδοτήσεων κλπ). 

 
4.2.2. Εµπλεκόµενοι φορείς και αλληλεπιδράσεις 

Προκειµένου να αντιληφθεί κανείς τα ανωτέρω προβλήµατα θα έπρεπε να 

γίνει µια αναφορά στον τρόπο λειτουργίας των ∆.Τ.Υ. και στους 

εµπλεκόµενους φορείς. Οι ∆.Τ.Υ. αποτελούν ένα νευραλγικό τµήµα της 

δηµόσιας διοίκησης. Είναι αυτές που καλούνται να υλοποιήσουν και να 

αποτυπώσουν τις πολιτικές και στρατηγικές που χαράσσει η εκάστοτε 

κυβέρνηση. Αποτελούν τη µνήµη της δηµόσιας διοίκησης ώστε να υπάρχει 

ολοκληρωµένο και συνεχές έργο. ∆ιασφαλίζουν το δηµόσιο συµφέρον και 

φροντίζουν ώστε να τηρείται η νοµιµότητα, η προστασία του περιβάλλοντος 

πέρα από τις τυχόν πολιτικές παρεµβάσεις. 

Οι αρµοδιότητες των δηµόσιων τεχνικών υπηρεσιών είναι πολυσύνθετες 

και πολύπλοκες. Σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και συντηρούν τα δηµόσια έργα. 

Αρχειοθετούν και διαχειρίζονται τα αντίστοιχα αρχεία ώστε να παρέχουν 

πληροφόρηση και απολογισµό στην πολιτική ηγεσία. Υποστηρίζουν όλα τα 

άλλα τµήµατα των δηµοσίων οργανισµών καταρτίζοντας προδιαγραφές και 

διεξάγοντας την προµήθεια των απαραίτητων υλικών και υπηρεσιών (από 

υλικά γραφείου, έπιπλα, οχήµατα, τεχνολογικό, πληροφοριακό και 

τηλεπικοινωνιακό εξοπλισµό) καταρτίζουν, συνάπτουν και ελέγχουν 

συµβάσεις παροχής υπηρεσιών.  

Επίσης, οι ∆.Τ.Υ. είναι αυτές που ελέγχουν και υλοποιούν τον 

προϋπολογισµό των δηµοσίων έργων µε αποτέλεσµα εκτός από τεχνικό 

έλεγχο να ασκούν και οικονοµικό, έρευνα αγοράς κλπ., όπως συµβαίνει και 

στον ιδιωτικό τοµέα. Άρα απαιτείται η κατάρτισή τους να είναι 

οικονοµοτεχνικής φύσεως. Επίσης, µια πολύ σηµαντική πτυχή της εργασίας 

τους είναι η διασφάλιση του δηµόσιου χρήµατος και συµφέροντος και η 

τήρηση της νοµιµότητας. Καλούνται να εφαρµόσουν ένα νοµοθετικό πλαίσιο 

και κανονισµούς που πολλές φορές είναι αντιφατικοί, παρωχηµένοι (καθώς 
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έχουν ξεπεραστεί από τη σύγχρονη τεχνολογία χωρίς να έχει ακολουθηθεί η 

αντίστοιχη νοµοθετική ενηµέρωση). Επίσης πρέπει να αντιµετωπίσουν την 

πολυνοµία και νοµολογία κατά περίπτωση, την ελλιπή ενηµέρωση κλπ. Εκτός 

από τεχνικοί υπάλληλοι, πολλές φορές κυρίως σε υπηρεσίες µικρού µεγέθους, 

που δεν διαθέτουν νοµική υποστήριξη καλούνται να παίξουν και το ρόλο του 

«δικηγόρου» ερµηνεύοντας τη νοµοθεσία. Είναι λοιπόν απαραίτητη η χρήση 

και εφαρµογή ενιαίων πληροφοριακών συστηµάτων που θα αποδεσµεύσουν 

το προσωπικό από περιττή εργασία, θα αξιοποιήσουν την εµπειρία που έχει 

ήδη αποκτηθεί για αύξηση της αποδοτικότητας και θα ενισχύσουν τη 

διαφάνεια στον ενιαίο τρόπο αντιµετώπιση και ερµηνείας όλων των πράξεων 

της διοίκησης. 

Οι περισσότερες δηµόσιες υπηρεσίες και οργανισµοί έχουν τη δική τους 

Τεχνική Υπηρεσία (π.χ. ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού, περιφέρειες, υπουργεία, 

νοσοκοµεία κλπ). Αυτή υπάγεται στην αντίστοιχη πολιτική ηγεσία του 

εκάστοτε οργανισµού. Ωστόσο οι κατευθύνσεις και η νοµοθεσία που άπτεται 

των επιστηµονικών τεχνικών υπηρεσιών που ασκεί καθορίζονται από το 

Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων και άλλα 

συναρµόδια υπουργεία όπου απαιτείται.  

Είναι φανερό ότι εµπλέκονται σε ένα σύστηµα γραφειοκρατίας το οποίο 

είναι σύνθετο και πολλές φορές αντιφατικό όσον αφορά τη στρατηγική και τη 

διαφάνεια. Επιπρόσθετα, δεν πρέπει να παραβλέπεται και η εσωτερική 

γραφειοκρατία που διέπει µια τεχνική υπηρεσία. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να 

µην ακολουθείται ενιαία πολιτική στην κατασκευή δηµοσίων έργων και 

προµηθειών και κάθε Τεχνική Υπηρεσία να ακολουθεί το δικό της σύστηµα, 

από τον τρόπο που διεξάγονται οι δηµοπρασίες ως τα έντυπα που 

χρησιµοποιεί και τον τύπο αρχειοθέτησης που ακολουθεί.  

 

 
4.3. Σύγκριση µε την παγκόσµια κατάσταση 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω φαίνεται ότι η κατάσταση στη χώρα µας σε 

σχέση µε την παγκόσµια κατάσταση, όσον αφορά στις ∆ηµόσιες Τεχνικές 

Υπηρεσίες είναι ακόµη σε εµβρυϊκό στάδιο. Οι όποιες προσπάθειες, γίνονται 
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µεµονωµένα και χωρίς στρατηγικό σχεδιασµό. Για παράδειγµα στη ∆ιεύθυνση 

Τεχνικών Υπηρεσιών της Νοµαρχίας Θεσσαλονίκης (η µεγαλύτερη από 

πλευράς οικονοµικού προγράµµατος που υλοποιεί) αντί να εκσυγχρονίζεται η 

υπηρεσία µε εφαρµογή νέων τεχνολογιών, µειώνονται οι συνδέσεις στο 

διαδίκτυο του προσωπικού. Επίσης παρατηρείται το φαινόµενο πολύ 

µικρότερες ∆.Τ.Υ. πχ µικρών ∆ήµων να έχουν πολύ καλύτερη και αρτιότερη 

χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών παρόλο που το οικονοµικό δυναµικό τους 

είναι σαφώς µικρότερο. 

Για να επιτευχθεί ο εκσυγχρονισµός των ∆.Τ.Υ. θα πρέπει πρωταρχικά να 

υπάρχει η απαραίτητη πολιτική βούληση για προώθηση της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης. Να υπάρχει το όραµα της διοίκησης που θα ακολουθήσει το 

υπόλοιπο εργατικό δυναµικό, το οποίο θα υποστηριχθεί τόσο ηθικά όσο και 

υλικά (οικονοµικούς πόρους). 

Η εµπειρία τόσο από το εσωτερικό (ΤΑΧΙΣ) όσο και από το εξωτερικό είναι 

πολύτιµη και θα πρέπει να αξιοποιηθεί. Από τις εφαρµογές που σηµειώθηκαν 

σε παγκόσµιο επίπεδο, είναι φανερό ότι µπορούν να γίνουν παρεµβάσεις σε 

διάφορους τοµείς αρµοδιότητας είτε µεµονωµένα είτε µε ολοκλήρωση των 

διαδικασιών και συνολική αντιµετώπιση των προβληµάτων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
 

 

5. Συµπεράσµατα - Προτάσεις 

Κάθε χώρα αποτελείται από την κυβέρνηση και τους πολίτες. Οι πολίτες 

συγκροτούν οµάδες, τις κοινότητες. Ένα καλό µοντέλο ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης παρέχει µια πλατφόρµα όπου οι κοινότητες και οι οµάδες 

ειδικού ενδιαφέροντος (εν προκειµένω π.χ. µηχανικοί, εργολήπτες) µπορούν 

να εκπροσωπηθούν και να ανταλλάξουν πληροφορίες. ∆ίνει σε κάθε 

ενδιαφερόµενο τη δυνατότητα εύκολου και απλού τρόπου πρόσβασης και 

έρευνας, ώστε να έρθει σε επαφή µε τις πληροφορίες ή µε την οµάδα που τον 

ενδιαφέρει. Συνδέει πολίτες και οργανισµούς µεταξύ τους. ∆ηµιουργεί ένα 

εξειδικευµένο περιβάλλον, στο οποίο ειδική γνώση παρέχεται όπου απαιτείται. 

(Ashraf et al, 2005) 

Στην παρούσα µελέτη εξετάστηκαν οι δυνατότητες που προσφέρουν οι 

εφαρµογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (µε χρήση πληροφοριακών 

συστηµάτων) στη δηµόσια διοίκηση, τα στοιχεία που πρέπει να λαµβάνονται 

υπόψη κατά τον σχεδιασµό τους και τα προβλήµατα που θα πρέπει να 

ληφθούν υπόψη. Ιδιαίτερα παρουσιάζεται η κατάσταση στις ∆ηµόσιες 

Τεχνικές Υπηρεσίες, έναν νευραλγικό τοµέα της δηµόσιας διοίκησης. 

Εξετάζοντας τις ιδιαιτερότητες που διέπουν αυτό το τµήµα της δηµόσιας 

διοίκησης και την υφιστάµενη κατάσταση στην Ελλάδα στο χώρο των ∆.Τ.Υ., 

παρουσιάζονται οι εφαρµογές που αναπτύχθηκαν από τους πρωτοπόρους σε 

θέµατα e-Government σε παγκόσµιο επίπεδο και οι δυνατότητες αξιοποίησής 

τους στην Ελληνική πραγµατικότητα. 

Στη Ελλάδα παρατηρείται αποσπασµατική και µεµονωµένη χρήση των 

νέων τεχνολογιών. Αν και οι περισσότερες ∆.Τ.Υ. έχουν παρουσία στο 

διαδίκτυο, αυτή είναι στατική και παρουσιάζει ένδεια περιεχοµένου. Όσον 

αφορά την υλικοτεχνική υποδοµή η κατάσταση ποικίλει. Στις περισσότερες 

υπηρεσίες υπάρχει µόνο στοιχειώδης υποδοµή (ηλεκτρονικοί υπολογιστές σε 
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κάποιους υπαλλήλους, ενίοτε δικτύωση και σύνδεση στο διαδίκτυο), ενώ σε 

άλλες η κατάσταση είναι σε ικανοποιητικότερο επίπεδο.  

Βασική αιτία του προβλήµατος που προαναφέρθηκε είναι η έλλειψη 

στρατηγικού σχεδιασµού και οράµατος. ∆εν υπάρχει στη χώρα µας σχέδιο 

δράσης εκσυγχρονισµού στις ∆.Τ.Υ.. Κάθε υπηρεσία λειτουργεί αυτόνοµα και 

ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες, µε αποτέλεσµα να υλοποιείται η ίδια 

διαδικασία µε διαφορετικό τρόπο από υπηρεσία σε υπηρεσία. Παρόλο που η 

νοµοθεσία και οι κανονισµοί είναι κοινοί, όταν δεν υπάρχει σύνδεση µε µια 

κεντρική υπηρεσία εποπτείας και ελέγχου δηµιουργούνται προβλήµατα 

αναποτελεσµατικότητας, ταλαιπωρίας των φορέων και κακοδιαχείρισης. 

Θεµελιώδες στοιχείο για την υλοποίηση οποιουδήποτε σχεδίου δράσης για 

τον συντονισµό και την βελτίωση της αποδοτικότητας των ∆.Τ.Υ. είναι 

πρωταρχικά η δηµιουργία ενιαίων και κοινά αποδεκτών ψηφιακών βάσεων 

δεδοµένων. Ο φορέας σχεδιασµού ενός τέτοιου πλάνου θα πρέπει να 

συγκεντρώσει και να δηµιουργήσει διάφορες οµάδες δεδοµένων όπως 

νοµοθεσία, προδιαγραφές κατασκευής, κανόνες κατασκευής, συλλογή 

συµβάσεων, διαδικασίες υλοποίησης, ψηφιοποίηση χωρικών δεδοµένων, είτε 

να προωθήσει τη δηµιουργία τους στους αρµόδιους φορείς διαχείρισης των 

δεδοµένων. Λόγου χάρη, η ψηφιοποίηση των χωρικών δεδοµένων χρήσεων 

γης είναι δυνατόν να υλοποιηθεί από τον αρµόδιο δήµο, από όπου και θα 

αντλούνται αυτές οι πληροφορίες. 

Επόµενο στάδιο ολοκλήρωσης του σχεδίου είναι η διασύνδεση των 

διαφόρων υπηρεσιών µεταξύ τους και µε την κεντρική διοίκηση (κατά το 

πρότυπο του TAXIS). Ήδη µε το Ο.Π.Σ Εργόραµα έχει υλοποιηθεί κάποιου 

είδους µονόπλευρη επικοινωνία (αποστολή πληροφοριών από τις 

αποκεντρωµένες υπηρεσίες προς την κεντρική διοίκηση για κάποια έργα), η 

οποία θα µπορούσε να αναπτυχθεί περαιτέρω σε συνδυασµό µε τα ανωτέρω. 

∆ηλαδή θα µπορούσαν οι υπηρεσίες να αναφέρονται στην κεντρική διοίκηση 

για κάθε έργο που κατασκευάζουν µέσα από ένα κοινό «περιβάλλον».  

Προκειµένου να επιτευχθεί η αύξηση της αποδοτικότητας, η βελτίωση 

όλων των δεικτών απόδοσης και η διαφάνεια των πράξεων των ∆.Τ.Υ. θα 
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µπορούσε να χρησιµοποιηθεί ένα Ολοκληρωµένο Ενιαίο Πληροφοριακό 

Σύστηµα που θα διασφαλίζει και ικανοποιεί τις προαναφερθείσες απαιτήσεις.  

Τα πρώτα βήµατα που θα µπορούσαν να γίνουν προς την κατεύθυνση 

αυτή είναι: 

1. Ανάπτυξη Στρατηγικής 

2. Αξιολόγηση και κατάταξη των διαδικασιών που µπορούν να 

ολοκληρωθούν σε διαδικασίες – λειτουργίες µιας στάσης (one-stop 

offerings).(Commission of the European Communities, 2001, Anghern, 

1997). Ως διαδικασίες µιας στάσης µπορούν να χαρακτηριστούν είτε η 

σύνθεση (ένωση) ξεχωριστών διαδικασιών σε µια είτε η αλληλουχία 

κάποιων διαδικασιών σε µια πράξη. Μια πρόταση ταξινόµησης 

φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 

Πηγή: Gouscos et al, 2003 

Πίνακας 8: Ταξινόµηση διαδικασιών 
 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Πληροφοριακές Παρέχονται πληροφορίες 1 Περιεχόµενο 

Με συναλλαγή Αλληλεπιδρούν µε τη 

διοίκηση 

Γνωριµίας Έρχονται σε πρώτη επαφή 

µε την υπηρεσία που 

παρέχεται 

2 ∆ιακριτές φάσεις 

συναλλαγών 

Λειτουργικές Πραγµατοποιούν 

συναλλαγή µε την ∆.Υ. 

Τοπικές Αφορούν ενέργειες σε 

τοπικό επίπεδο 

3 Αξία τοποθεσίας 

Υπερτοπικές Αφορούν ενέργειες σε 

ευρύτερο επίπεδο 
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3. ∆ηµιουργία Κύριου Σχεδίου ∆ράσης (Master Plan). Αυτό περιλαµβάνει 

µελέτη του έργου µε σκοπό να κατανοηθούν οι ανάγκες του, εκπόνηση 

µιας µελέτης της υφιστάµενης κατάστασης, µαζί µε µια πλήρη 

περιγραφή και απεικόνιση της λύσης που προτείνεται και τέλος, 

εκπόνηση µιας µελέτης των αναγκαίων διαδικασιών για την υλοποίηση 

της λύσης. 

Αφού τεθεί το γενικότερο πλαίσιο σχεδιασµού της λύσης ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης που θα ακολουθηθεί για τον τεχνικό κόσµο της δηµόσιας 

διοίκησης θα πρέπει να υποβληθούν  οι προτάσεις υλοποίησης των στόχων. 

Μια πρόταση για τις δηµόσιες τεχνικές υπηρεσίες θα ήταν να 

λειτουργήσουν σε ένα δικτυακό περιβάλλον µε κοινό υπόβαθρο (νοµοθεσία, 

έντυπα, λειτουργίες, πρότυπα, κανονισµούς κλπ) σε σύνδεση µε µια κεντρική 

υπηρεσία π.χ. Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., ΥΠ.ΕΘ.Ο. παρέχοντας ηλεκτρονικές υπηρεσίες. 

Επειδή όπως προαναφέρθηκε οι δηµόσιες τεχνικές υπηρεσίες καλούνται 

να υλοποιήσουν ένα τεχνικό πρόγραµµα που χρηµατοδοτείται από διάφορες 

πηγές µε διαφορετικές απαιτήσεις και προϋποθέσεις κάθε φορά, ένα τέτοιο 

σύστηµα θα παρείχε άµεση και διαρκή ενηµέρωση για τους ρυθµούς 

απορρόφησης και απόδοσης των διαφόρων περιφερειών. Έτσι θα 

προσφέρονταν άµεσα η απαραίτητη υποστήριξη για την καλύτερη 

περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας. Επίσης θα µπορούσε να γίνεται καλύτερη 

διανοµή και διάθεση των υπαρχόντων οικονοµικών πόρων καθώς και 

καλύτερη αξιοποίησή τους µε το µέγιστο δυνατό κέρδος. Τέλος, θα 

ενισχύονταν η διαφάνεια στις πράξεις της δηµόσιας διοίκησης και η 

συµµετοχικότητα των πολιτών. 

Προκειµένου όµως µια ηλεκτρονική υπηρεσία να προσελκύσει ένα ικανό 

αριθµό χρηστών θα πρέπει να ακολουθηθούν κάποια βήµατα, καθώς τα έργα 

αυτού του µεγέθους είναι πολύ µεγάλου κόστους (σε οικονοµικούς και 

ανθρώπινους πόρους), χρονοβόρα και πολλές φορές εξαιρετικά δύσκολο να 

εφαρµοστούν:  
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 Να χαρακτηριστούν αρχικά κάποιες διαδικασίες ή υπηρεσίες του 

δηµόσιου οργανισµού ως «βασικού ενδιαφέροντος» (critical interest) 

για τη δηµόσια υπηρεσία, τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.  

 Επιπλέον, αυτές οι διαδικασίες θα πρέπει να καταταγούν µε βάση το 

επίπεδο προτεραιότητας τους (στο στρατηγικό σχεδιασµό της 

υπηρεσίας), ώστε να καταστρωθεί και το αντίστοιχο πρόγραµµα 

εφαρµογής της ηλεκτρονική υπηρεσίας. 

 Για κάθε διαδικασία που θα συµπεριλαµβάνεται στο σχέδιο δράσης της 

προσφερόµενης ηλεκτρονικής υπηρεσίας θα πρέπει ο οργανισµός να 

αναγνωρίσει και να καλέσει τους εµπλεκόµενους φορείς (εν 

προκειµένω συλλόγους εργοληπτών δηµοσίων έργων και µελετητών, 

ενδιάµεσους φορείς όπως οι τράπεζες, κ.α.) να εκφράσουν τις απόψεις 

τους και γενικότερα να συνεισφέρουν µε προτάσεις. Όλοι οι ανωτέρω 

θα συµβάλλουν ενεργά στην διερεύνηση και διατύπωση κάποιων 

διαδικασιών, νοµικών θεµάτων, κανονισµών και προδιαγραφών. Αυτή 

η διαδικασία συναίνεσης που θα ακολουθηθεί θα έχει διττό χαρακτήρα, 

αφενός οι αποφάσεις που θα λαµβάνονται θα είναι πιο 

εµπεριστατωµένες και αφετέρου θα επιτυγχάνεται µια αρχική 

συναίνεση και αποδοχή της επερχόµενης αλλαγής. Επίσης θα 

επιτευχθεί γνωστοποίηση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας στο ευρύτερο 

κοινωνικό περιβάλλον.  

Ο σχεδιασµός και η εφαρµογή µιας ηλεκτρονικής υπηρεσίας µεγάλης 

εµβέλειας, όπως αυτή που προτείνεται στην παρούσα µελέτη (συνένωση των 

δηµόσιων τεχνικών υπηρεσιών µε το Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. κατά τα πρότυπα του 

TAXIS) θα ήταν προτιµότερο να εισαχθεί µε ένα πιλοτικό πρόγραµµα 

εφαρµογής. Το τελευταίο, εξαιτίας της καινοτόµας φύσης των ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών, θα βοηθήσει στην επίλυση διάφορων πολιτικών, πολιτισµικών και 

νοµικών προβληµάτων που θα προκύψουν, ώστε να είναι σε δεύτερο χρόνο 

εφικτή η υλοποίηση µιας επιτυχούς εφαρµογής. Το πιλοτικό αυτό πρόγραµµα 

θα πρέπει να σχεδιαστεί µε τέτοιο τρόπο ώστε επεκτεινόµενο να είναι σε θέση 

να µετατραπεί σε πρόγραµµα πλήρους ανάπτυξης. Θα πρέπει να προσφέρει 

λειτουργικότητα των βασικών υπηρεσιών και να ικανοποιεί τις κύριες µη 

λειτουργικές απαιτήσεις (χρόνους απόκρισης, ασφάλεια κλπ.), ώστε να µπορεί 
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να ληφθεί ως στοιχείο απόδειξης της σκοπιµότητας και της οικονοµικής 

αποδοτικότητας του σχεδίου. Επιπλέον θα ελαττώσει το χρόνο εφαρµογής και 

θα µειώσει το κόστος σε ανθρώπινο δυναµικό. 

Ένα πιλοτικό πρόγραµµα πεδίου θα πρέπει να στοχεύει στον καθορισµό: 

των εµπλεκόµενων φορέων και µελλοντικών οµάδων χρηστών του, των 

λειτουργικών διαδικασιών και των τεχνικών και αρχιτεκτονικών λειτουργίας, 

συνεκτιµώντας τις βασικές λειτουργικές και µη λειτουργικές απαιτήσεις. 

Επιπρόσθετα θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη τις εξής προϋποθέσεις: 

 οι πιθανοί χρήστες θα επιλέγονται µε βάση τη µέγιστη ετοιµότητα που 

θα έχουν από πλευράς τεχνικών υποδοµής πληροφορικής και 

κουλτούρας αποδοχής των ηλεκτρονικών υπηρεσιών στις καθηµερινές 

τους λειτουργικές πρακτικές 

 οι αρχιτεκτονικές τεχνολογίας θα πρέπει να προωθούν τη λογική 

χρήσης εφαρµογών µε servers (server-side applications), που θα 

µπορούν να δηµιουργηθούν µε τη επανάχρηση του ήδη υπάρχοντος 

λογισµικού και πρόσβαση σε εσωτερικές (ίδιες) βάσεις δεδοµένων µε 

αντιγραφή off-line. Αυτού του είδους οι αρχιτεκτονικές θα 

ελαχιστοποιούν το µέγεθος του απαραίτητου λειτουργικού 

επαναπροσδιορισµού διαδικασιών για την ολοκλήρωση των 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών µε ίδια εσωτερικά (internal) πληροφορικά 

συστήµατα. Παράλληλα θα εξαλείφεται η τεχνική πολυπλοκότητα του 

συστήµατος για τον τελικό χρήστη και συνεπώς θα µειώνονται οι 

απαιτήσεις για τους µελλοντικούς πιθανούς χρήστες. 

 Οι τεχνολογικές πλατφόρµες, τέλος, θα πρέπει να επιλέγονται µε βάση 

την τεχνολογική τους ωριµότητα και την εµπορική τους διαθεσιµότητα 

όπως επίσης µε βάση τη συµβατότητά τους µε ανοιχτές αρχιτεκτονικές 

και πρότυπα, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι πιθανότητες 

προκαταλήψεων ή προνοµιακής µεταχείρισης. (Gouscos et al, 2003) 

Από τα προγράµµατα που εφαρµόζονται από πρωτοπόρους στον τοµέα 

της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι φανερό ότι οι δυνατότητες της 

σύγχρονης τεχνολογίας είναι πολυποίκιλες, από απλή διαχείριση εγγράφων 

και εντύπων έως εξελιγµένα προγράµµατα διαχείρισης και διάχυσης εµπειρίας 
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και γνώσης. Εποµένως, οι προοπτικές ανάπτυξης και αξιοποίησης της 

υπάρχουσας εµπειρίας φαντάζουν ανεξάντλητες. Είναι λοιπόν σηµαντικό για 

τον άρτιο σχεδιασµό και υλοποίηση ενός σχεδίου δράσης στον τοµέα των 

∆ηµοσίων Τεχνικών Υπηρεσιών να µελετηθούν οι δοκιµασµένες πρακτικές 

του εξωτερικού, ώστε να επιτευχθεί η πλέον κατάλληλη λύση για την Ελληνική 

πραγµατικότητα. 
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